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SAMEN OP WEG NAAR EEN NATUURRIJKE MAAS
Steeds vaker horen we de roep om een schonere en mooiere Maas.
De veranderende samenleving vraagt meer aandacht voor een gezonder en natuurlijker ecosysteem zonder daarbij andere
belangen als een veilige en vlotte scheepvaart of "droge voeten" te schaden.
Het Maassysteem moet haar natuur terugkrijgen door verbetering van de ecologische toestand van de Maas en de
rijkskanalen en door ontwikkeling van meer natuur langs deze wateren.
In deze brochure laat Rijkswaterstaat Limburg u graag zien hoe wij denken dat de ecologische toestand van de Maas en
haar kanalen er uit hoort te zien. Hierbij geven wij aan hoe Rijkswaterstaat dit, in samenwerking met andere organisaties, wil bereiken.
In het eerste deel van deze brochure kunt u meer lezen over de huidige en gewenste ecologische toestand van de Maas.
Het tweede deel gaat over de Limburgse kanalen.

DE MAAS

Verankering in b&ed
De wens om riviernatuur in en langs de Maas terug te
laten keren staat niet op zichzelf. Doelstellingen uit
verschillende rijksnota's staan aan de basis van dit
voornemen. De provincies en andere overheden
werken ook aan het realiseren van deze natuurdoelen
De 4e nota waterhuishouding', de 'Nota Mobiliteit' en
de Beheerplannen voor de Rijkswateren III en IV'
hebben de doelstelling: het behouden van een veilig
en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen,
waarmee een duurzaam gebruik bli/ft gegarandeerd.
De van nature aanwezige dynamische processen
moeten hierbij weer toegelaten worden ". De vertaling
van de rijksdoelstellingen naar de Dienst Limburg is in
het Beheerplan Nat' opgenomen. In dit beheerplan
staat het ecologische hoofddoel van Rijkswaterstaat
Limburg als volgt verwoord: Ontwikkelen van een
ecologisch goed functionerend Maasdal.
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Het streven om natuur in de uiterwaarden te ontwikkelen staat o.a. verwoord in de natuurbeleidspiannen
van de provincies, het Structuurschema Groene
Ruimte' van het Ministerie van LNV en de '4e Nota
waterhuishouding' van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Het belangrijkste instrument is natuurlijk
het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Maar ook Rijkswaterstaat draagt als een van de
betrokken partijen bij aan de totstandkoming van de
doelstelling, met projecten als:
- Project natuur(vriende)Iijke oevers Maas (NVOMaas);
- Natuurontwikkelings- en hoogwaterveiligheidsprojecten;
- Project Zandmaas;
- Grensmaasproject;
- Programma Herstel & Inrichting (H&l);
- Meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO).

Noordervaart
De Noordervaart stroomt door jong ontgonnen Peelgebied en is 15 km lang. Het kanaal voert water aan voor de
omgeving van het Nationale Park De Peel. De Noordervaart kent geen scheepvaartfunctie. Dit schept de mogelijkheid om langs en in de gehele Noordervaart relatief
veel natuur te ontwikkelen.
Momenteel zijn er langs het kanaal al verschillende
oeverconstructies aanwezig. Op enkele plaatsen zijn reeds
vooroevers aangelegd. Komende jaren breidt Rij kswaterstaat het aandeel natuur(vriende)lijke oevers uit. Het
kanaal krijgt hierdoor een grotere betekenis voor rietvogels, zoals de Rietzanger, Blauwborst en de Kleine
karekiet. Het kanaal zal dan ook een belangrijke verbinding vormen tussen de bestaande natuurgebieden aan de
zuidkant. De natuurgebieden Groote en Kleine Moost'
grenzen bijvoorbeeld direct aan het kanaal.
Bij de Noordervaart treedt op meerdere plaatsen kanaalkwel op.

Detail Noorderuaart
kanaal-ecoteop (geen barrièrewerking(
faunapassage

De Maas; van toen naar nu
Oorspronkelijk bestond het gehele Maasdal uit natuurlijke
ecotopen met dynamische rivierprocessen. Bossen bepaalden het landschapsbeeld en veranderingen in getij, erosie
en sedimentatie vonden volop plaats.
De laatste 1500 jaar is hier door menselijke invloeden
verandering in gekomen. In de Middeleeuwen kenmerkten deze veranderingen zich door ontbossing en drooglegging van moerassen. Om de bevolkingsgroei het hoofd
te bieden werden rond 1800 grote delen van het land
ontgonnen en rivieren en beken gekanaliseerd. Slechts
halfnatuurlijke ecotopen bleven over. Dit halfnatuurlijke
Maasdal maakt wegens bevolkingstoename, industrialisatie en intensivering van landgebruik in 150 jaar tijd alweer
plaats voor een sterk versnipperd en verarmd (open)
cultuurlandschap zonder kenmerkende riviernatuur.
Als gevolg van de intensivering van de scheepvaart
verdwijnen, vanaf de eerste helft van de vorige eeuw, de
laatste natuurlijke elementen in het winter- en zomerbed
van de Maas. Bochten worden afgesneden, vaargeulen
uitgediept, nevengeulen gedempt en kribben en stuwen
aangelegd.

roisvoorn.snoektype
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Eric Marteijn:
"De realisatie van de geschetste toekomstbeelden wil Rijkswaterstaat graag met
anderen oppakken. Samen met bijvoorbeeld provincies en waterschappen wil Rijkswaterstaat de handschoen oppakken om aan de slag te gaan met de kanalen. In de
toekomst vormen de kanalen dan geen barrière meer; maar kunnen dieren zich over,
onder en langs de kanalen verplaatsen. De kanalen dragen dan bij aan een sterke
ecologische structuur in een bijzonder stuk van Nederland. We gaan dus samen op
weg naar natuurrijke kanalen."

26

Wat overblijft is een grotendeels gestuwde, gekanaliseerde, uitgediepte Maas met een matige waterkwaliteit.
Vanuit het inzicht dat deze situatie niet optimaal is en niet
kan blijven voortbestaan, is de behoefte ontstaan de
dynamiek in en de kenmerken van een natuurlijk rivierdal
terug te brengen. Stromingminnende flora en fauna,
soorten van moeras- en veengebieden en bloemrijke
hooilanden moeten weer een plaats kunnen vinden in het
rivierenlandschap.

Herstel van een natuurlijk rivierenlandschap met een
diversiteit aan riviergebonden ecotopen zoals bloem rijke
graslanden, ruigtes, moerassen, struwelen en ooibossen is
van groot belang. Natuur zou weer grootschalig en divers
moeten worden. Grote en kleine diersoorten moeten een
duurzame populatie kunnen ontwikkelen, zodat ze tegen
uitsterven worden beschermd.
Ecotopen zoals natuurlijke oevers, nevengeulen en
hoogwatergeulen horen in een dynamisch natuurlijk
rivierenlandschap thuis.
Deze voor het Nederlandse stroomgebied karakteristieke
ecotopen en processen willen we weer langs en in de
Maas ontwikkelen.

Het rivierlandschap als natuurlijk leefgebied
In het verleden waren stroomdaigraslanden,
moerassen en hard houtooibossen typische ecotopen van het Nederlandse rivierenlandschap. Deze
ecotopen hadden grote betekenis voor de natuur.
Voor veel vissoorten hadden de midden- en
benedenloop van de Maas een belangrijke doortrekfunctie naar stroomopwaarts gelegen paailocaties. De oevers, het zomerbed en de uiterwaarden
waren natuurlijk, dynamisch en onderhevig aan
natuurlijke processen als erosie, sedimentatie en
overstroming. Ze vormden een belangrijk leefgebied én doortrekroute voor allerlei soorten.
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Wat doet Rijkswaterstaat?

Wat moet er gebeuren?

Rijkswaterstaat Limburg heeft niet het gehele Maasdal in
eigendom. Ons beheergebied is de rivier zelf, het zogenaamde zomerbed, en haar oevers van Eijsden tot Ammerzoden.
In dit gebied willen we actief aan de slag om daar de
ecologische kwaliteit te verbeteren en natuurlijke processen weer mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het maken
van natuur(vriende)lijke oevers, die functioneren als
ecologische verbindingszones binnen de Ecologische
Hoofdstructu u r.

Terugbrengen van stroming
De vele stuwen belemmeren in hoge mate de stroming in
de Maas. Om de stroming terug te brengen, kunnen
stromende nevengeulen en/of vispassages om de stuwen
heen worden gelegd. Deze nevengeulen bevorderen de
optrekbaarheid voor vissen en vormen nieuwe paailocaties.

Voor de overige gebieden (de uiterwaarden en weerden)
zoeken we samenwerking met eigenaren en andere
overheden om gezamenlijk te werken aan een mooiere
Maas.

Kanaal Wessem-Nederweert
Langs het Kanaal Wessem-Nederweert is, in tegenstelling
tot andere kanalen, ruimte genoeg om natuur(vriende)lijke oevers aan te leggen. Daarom hebben wij in 1991 al
enkele stukken als proefvak ingericht. Deze natuur(vriende)lijke oevers zijn breder dan de standaard verharde oevers, en er groeien rietvegetaties en waterplanten. In
de natuur(vriende)lijke oevers kunnen zich verschillende
oevergemeenschappen ontwikkelen.

Door het stuwpeil in de zomer (wat lager) en in de winter
(wat hoger) te variëren, binnen de randvoorwaarden van
de scheepvaart, komt de seizoensdynamiek in het Maaspeil terug. Door dynamiek in het peil kunnen planten en
dieren die verschillende eisen stellen aan hun leefgebied,
een plaats krijgen in de oever.

kanaal-ecotoop (geen barrièrewerking)
natuur(vriende)lijke oever
kwellocatie
ruisvoorn-snoektype
+ duurzame water- en bodemkwaliteit

Een hele andere soort natuurlijke oevers zijn steilranden.
Deze oevers zijn, in tegen stelling tot de eerder genoemde
oevers, juist heel steil en zandig. Ons streven is op enkele
plaatsen langs het kanaal deze steilranden te ontwikkelen,
als broedplaats voor IJsvogels en Oeverzwaluwen. Dit
soort oevers draagt niet alleen bij aan de verbindende
werking van het kanaal, maar vormt op zichzelf al een
waardevol onderdeel van het Kanaal Wessem-Nederweert.

Creëren natte en droge ecotopen
Om het oorspronkelijke typische Nederlandse rivierenlandschap te realiseren, willen we de Maasuiterwaarden
ontwikkelen tot gevarieerde natuurkernen met een grote
variëteit aan ecotopen. Hiervoor willen wij hoge, nauwelijks nog overstromende uiterwaarden afgraven en het
patroon van de oude geulen volgen. De natuur(vriende)lijke Maasoevers spelen een belangrijke rol in de ecologische verbinding tussen de verschillende gebieden in het
Maasdal. Diersoorten die in Nederland niet of nauwelijks
meer voorkomen, kunnen zo weer door het rivierlandschap migreren en kunnen nieuwe natuurgebieden
koloniseren. Bij het ontwikkelen van deze natuurgebieden
en verbindingszones wordt wel rekening gehouden met
bestaande belangen van o.a. de scheepvaart, bebouwing
en wegen.

Wat zijn de aandachtspunten?
terugbrengen van dynamiek in de Maas door
natuurlijke processen in en rond de Maas weer
toe te laten;
ontwikkelen van grote aaneengesloten natuurgebieden die weinig onderhoud of sturing nodig
hebben (zelf regulerende natuur);
een schone rivier (goede water- en waterbodemkwaliteit);
een goede optrekbaarheid voor vis naar de
paailocaties (zonder barrières);
vergroten van de paaimogelijkheden voor
riviervissen;
ontwikkelen van natuurlijke overgangen tussen
water en land;
een goede ecologische verbinding tussen de
Maas en haar omgeving via de zijbeken.

Detail kanaal Wessem - Nederweert
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Tussen Meggelveld en de Maas streven wij naar een
verbindingszone voor de Bever. Via de Einderbeek zijn de
peelrestanten aan weerszijden van het kanaal weer met
elkaar verbonden. Ook liggen aan beide kanten van het
kanaal bos- en struweelgebieden en vochtige weidevogelgebieden. De aanleg van poelen vergroot de aantrekkingskracht van het gebied voor onder meer verschillende
vogelsoorten.
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Zuid-Willemsvaart tak België
Deze tak van de Zuid-Willemsvaart loopt dwars door
hogere en lagere delen van het landschap. Aan beide
kanten van het kanaal liggen natte vegetaties door
kanaalkwel, afgewisseld door hoge delen met droge
heide, bos en stuifzand. Grote delen hiervan zijn natuurgebied. De inspanningen voor dit kanaaltraject richten
zich vooral op het opheffen van de barrièrewerking.
In 2030 kruisen beken het kanaal met behulp van ecopassages. Hierdoor kunnen dieren zich langs de beek verplaatsen. Om het kanaal over te steken maken Edelhert
en Ree gebruik van de Fauna Uittreedt Plaatsen'. Door
deze maatregelen te nemen verbinden we de Weerter- en
Budelerbergen met het leefgebied langs de Maas. Bij
Weert streven we ernaar om een bijzondere passage aan
te leggen: een fiets-faunabrug. Dieren én fietsers kunnen
zo het kanaal oversteken tussen de Weerterbergen en het
natuurgebied de IJzeren Man', een bijzonder en waterrijk
natuurgebied. Natte vegetaties ontwikkelen zich bij de
IJzeren Man' verder door schone kanaalkwel.

i
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Lateraalkanaal Linne-Buggenum
Net als het Julianakanaal is het Lateraalkanaal aangelegd
om de scheepvaartroute te verkorten.Aan de westzijde
van het kanaal liggen landbouwgebieden, ten oosten
liggen de Maasplassen. Het kanaal ligt in z'n geheel in het
winterbed van de Maas.
Het Lateraalkanaal ligt laag in het landschap. In combinatie met de struiken en de bomen op de oever heeft het
kanaal een besloten karakter. De mogelijkheden om in het
water en langs de oeverzone een natuurlijke situatie terug
te brengen ontbreken. Er zijn wel kansen voor natuur in
de hoger gelegen oeverzone. Deze taluds zijn vrij grindig
en dus schraal. Hier kan een brede zone van bosschages,
ruderale ruigte en bloemrijk grasland tot ontwikkeling
worden gebracht. Dit vormt een geschikt leefgebied voor
struweelvogels, zoogdieren en vlinders. In de toekomst
mondt de Sleijebeek zonder barrieres in het kanaal uit.

Ambities voor de Maasoevers
Omdat rivieroevers op de meeste plaatsen zijn vastgelegd,
treden processen als erosie en sedimentatie niet meer op.
Hierdoor is er geen natuurlijke overgang van water (nat,
vochtig) naar land (droog). Wat we willen is de oevers zo
natuurlijk mogelijk inrichten en beheren. In verband met
de scheepvaart en het landgebruik, zal het niet mogelijk
zijn om de oevers overal even natuurlijk te maken en in
dezelfde mate erosie en sedimentatie plaats te laten
vinden. Daarom zijn vier ambitieniveaus voor de Maasoevers ontwikkeld. Afhankelijk van de situatie in een gebied,
is gekozen voor één van de vier ambitieniveaus. In het
onderstaande kader, kunt u meer lezen over de 4 verschillende niveaus.

Niveau 3: Brede oeverzone met ondiep waterzone
en vooroever
Structuurrijke oever met waterplantenzone in
plasberm overgaand in riet- en ruigtegordels,
struweel en bosjes. De vooroever is nog verdedigd,
maar in de plasberm zijn natuurlijke processen
mogelijk. De brede oeverzone is niet alleen een
verbindingszone, maar ook een leefgebied voor
kleinere diersoorten.

O

geen barrièrewerking voor verbindingszone

Detwl Zuid-wF ernevaart tak Belgiè
kanaal-ocotoop (geen barnièrowerlong(
taunapassage
riets-faunabrug
tap ede heet
kwo locatie
nhisvoom-snoektype
* duurzame water- en bodennkwalitelt
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Vier ambitieniveaus voor oevers
Niveau 1: Smalle steile oever met beperkte ecologische functie
Oever lijkt op de huidige verdedigde oevers, waar
natuurlijke processen geen kans krijgen. de natuurfunctie van deze oever is matig.
Niveau 2: Smalle steile oever met ecologische
mogelijkheden
Oever met een voor planten doorgroeibare verdediging. Ook hier krijgen natuurlijke processen bijna
geen kans. Maar de oeverzone functioneert al
enigszins als natte ecologische verbindingszone.

Detail Lateraalkanaal
geen barrièrewerking voor verbindingszone
dwars op het kanaal

robuuste ecologische verbinding / leefgebied
voor struweelvogels, zoogdieren en vlinders
langs kanaal
diep open water voor viswatertype
Brasem-Snoekbaars
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Niveau 4: Nagenoeg natuurlijke oever
Brede flauwe onverdedigde oeverzone waar
natuurlijke processen Vrij spel hebben. De oever
heeft verschillende vegetatiezones van waterplanten- tot struweel/boszone. Voordat dit niveau
behaald is, zal de oever verschillende stadia doormaken die voor verschillende diersoorten een
tijdelijk of permanent leefgebied vormen. De
nagenoeg natuurlijke oever blijft ook in zijn uiteindelijke vorm een dynamische oever en vormt een
verbindingszone en een leefgebied voor tal van
diersoorten.

hooggelegen
naujohijke uigto

rij
Een nagenoeg natuurlijke rivieroever (illustratie Jeroen Helm er uit:
Toekomst voor een zandrivier', Bureau Stroming

Daar waar mogelijk tracht Rijkswaterstaat Limburg
niveau 4 te bereiken.
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Julianakanaal
Het Julianakanaal is, met 37 kilometer, het langste
kanaaltraject. De taluds van vrijwel het gehele kanaal zijn
interessant als leefgebied voor dagvlinders en sprinkhanen. Het Julianakanaal vormde tot voor kort het laatste
leefgebied voor de Veidparelmoervlinder in Nederland.
Door een aangepast beheer hopen we deze terug te
krijgen, evenals het Klaverblauwtje. Langs het kanaal
komt meer struweel. in deze bossages kunnen kleine
zoogdieren en vogels leven.
De rijen populieren die langs het kanaal staan, verhinderen door beschaduwing en bladafval de ontwikkeling van
schrale bloemrijke bermen. Indien het noodzakelijk is om
de populieren te kappen (wegens ouderdom), zullen ze
niet meer overal vervangen worden.
Met een goede inrichting kan het Julianakanaal een
verbinding vormen tussen de natuur van de Grensmaas
en de natuur rond de Maasplassen bij Roermond.

Detail Julianakanaa
geen barrièreweridng voor verbindingszone
dwars op het kanaal
leefgebied voor veidparelmoervlinder en
klaverblauwtje in kanaalberm
robuuste ecologische verbinding! eefgebied
voor struweelvogels, zoogdieren en vlinders
langs kanaal
smae ecologische verbindingszone voor
zoogdieren en vlinders angs waterlijn
diep open water voor viswatertype
Brasem-Snoekbaars
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Hoe dit te bereiken?
Het beheergebied van Rijkswaterstaat Li rnJurg
omvat verschillende Maastrajecten en een aa\ntal
kanalen. Om een goed functionerend Maasdal
ontwikkelen heeft Rijkswaterstaat Limburg voor
vijf Maastrajecten (exclusief Grensmaas: loopt via
Grensmaasproject) uitgebreide ecologische
gebiedsvisies opgesteld. De gebiedsvisies verwoorden en verbeelden het ecologische streefbeeld dat in het jaar 2050 gewenst is. Ook voor
de kanalen zijn ecologische visies opgesteld
(landschapsplannen).

(0
(0

Het beheergebied van
Rijkswaterstaat Limburg
met de verschillende
Maastrajecten en kanalen

Zuid-Willemsvaart - tak Maastricht
Dit deel van de Zuid-Willemsvaart bestaat uit meerdere
wateren rond Maastricht. Alle wateren zijn aangewezen
als ecologische verbindingszone, waarmee
ingespeeld wordt op
natuurontwikkeling langs
de Grensmaas.
Wij streven ernaar dat in
2030 zeldzame vlinders
zoals Klaverblauwtje en
5'
Veidparelmoervlinder
tussen de Hoge Fronten in
Maastricht en de
Grensmaas kunnen
migreren. Ook de Levendbarende hagedis moet zijn
leefgebied verder langs de
Zuid-Willemsvaart hebben
uitgebreid. Tot slot streven wij in het Afleidingskanaal
naar het behoud van een goede waterkwaliteit, zodat de
Drijvende waterweegbree zich kan handhaven.
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Zuid-Willemsvaart tak Maastricht
kanaal-ecotoop (geen barrièrewerking)
ruisvoom-snoektype
-,
+ duurzame water- en bodemkwaliteit
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Structuurrijk bos op oeverwallen en hogere
delen waar overstroming relatief weinig
voorkomt. Dicht begroeid met een struikenboomlaag.
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De Plassenmaas
Vogel- en visrijke plassen omzoomd door dynamische
riviernatuur
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De Noordelijke Maas
Oude meanders, kwelnatuur en Maasheggen

De Benedenmaas
Bedijkte bloemrijke uiterwaarden

Van Beesel tot Mook

Van Heumen tot Lith

Van Roosteren tot Beesel
fles[tualie
De huidige Plassenmaas wordt gedomineerd door de vele
plassen ontstaan door zand- en grindwinning. Het
Lateraalkanaal, aangelegd voor de verbetering van de
scheepvaart doorkruist dit deelgebied. Hierdoor wordt
een deel van de Plassenmaas niet bevaren. Hoewel enkele
delen van de uiterwaarden al als riviernatuur beheerd
worden, bestaat een groot deel van het land uit agrarisch
gebied of bebouwing.
Streefbei
In 2050 bestaat de Plassenmaas uit een rivierenlandschap
dat gedomineerd wordt door stroomdalgrasland en droog
en nat hardhoutooibos rond de vele Maasplassen. Onder
invloed van natuurlijke processen, zoals overstroming en
begrazing door grote grazers, is een dynamisch mozaïek
van bos, struweel, ruigte, grasland en pioniervegetatie in
de uiterwaarden ontstaan. De combinatie van open water
met drassige weerden maakt de Plassenmaas tot een
internationaal belangrijk broed- en overwinteringsgebied
voor tal van water- en moerasvogels. In de steilrandjes
van de natuur(vriende)lijke oevers van de Maas en de
beken nestelen Iisvogels en Oeverzwaluwen. Stromingminnende vissen paaien in de snelstromende nevengeulen
of migreren door naar de Grensmaas. Ook de vrijwel
stilstaande plassen zijn rijk aan vis waaronder de Snoek.
Maatregelen
Maatregelen die we, in samenwerking met derden,
specifiek in dit deelgebied willen uitvoeren of stimuleren
zijn:
verondiepen van de plassen en verflauwen steile
oevers;
aanleg van nevengeulen om de stuwen;
versterken van ecologische relaties met het achterland,
door verbetering van de ecologische verbinding via de
beken;
ontwikkelen van kwelgevoede natuur door de drainage
in kwelzones stop te zetten;
ontwikkelen van prioritaire ecotopen: stroomdalgrasland, moeras, kwelgevoed uiterwaardgrasland, zachthoutooibos en hardhoutooibos;
ontwikkelen van vochtige natuur door weerdverlaging.

Hlligetie
De uiterwaarden van de Noordelijke Maas liggen hoog en
bestaan voornamelijk uit agrarisch gebied. De natuurlijke
delen bestaan uit mozaïeken van stroom dalgrasland,
uiterwaardgraslanden, ruigtevegetaties en hardhoutooibos. Bijzonder is de aanwezigheid van het oude heggenlandschap, zoals bij de Zurepasweiden en de oude Maasarmen in de uiterwaarden.
Streefbeei
In 2050 floreert het heggencultuurlandschap als nooit te
voren. De gronden tussen de vogelrijke heggen bestaan
uit bloemrijke graslanden, met poelen waar soorten als de
Kamsalamander en libellen een mooi bestaan hebben.
Aan de west- en oostkant van de Maas zijn verschillende
oude kwelgevoede Maasmeanders met moeras- en
moerasbosvegetaties opgeknapt. Ondiepe grondwaterstanden en kwellocaties zijn hersteld, waardoor moerasbossen en gras- en moeraslanden opnieuw zijn ontstaan.
Deze kwelzones liggen aan de voet van de stuifduinen
van het Maasduingebied, net buiten het winterbed. De
droge schrale bosrijke Maasduinen en de meer open en
vochtigere grazige uiterwaarden vormen een ideaal
leefgebied voor een doelsoort als het Edelhert. Maar ook
de Bever heeft zich permanent gevestigd in de waterlopen als het Gelderns-Nierskanaal en de Maasmeanders
aan de rand van het winterbed. Op zijn manier bouwt de
Bever mee aan de ontwikkeling van moerassige gebieden.

Maatregelen
Maatregelen die we, in samenwerking, willen uitvoeren of
stimuleren zijn:
aanleg van nevengeulen om de stuwen;
versterken van ecologische relaties met het achterland
door natuurontwikkeling in en langs de beken;
ontwikkelen van prioritaire ecotopen: stroomdalgrasland, vochtig (kwelgevoed) uiterwaardgrasland en
hardhoutooibos;
ontwikkelen van kwelgevoede natuur door de drainage
in kwelzones stop te zetten;
ontwikkelen van vochtige natuur door weerdverlaging;
opheffen van barrières (zoals wegen) tussen het
Maasdal en de Maasduinen.

Het Beneden maasdal kenmerkt zich door hooggelegen,
kalkarme, kleiige uiterwaarden omringd door dijken. De
uiterwaarden zijn voor agrarische doeleinden in gebruik.
Streefheeld
In 2050 vormt dit deelgebied een ecologische stapsteen
tussen de grote aaneengesloten natuurkerngebieden;
Grensmaas, Fort Sint Andries, Geldersche Poort en de
Biesbosch. De uiterwaarden vormen daarbij een langgerekt groen-blauw lint van natuur(vriende)lijke oevers en
droge, bloemrijke graslanden met meidoornhagen. De
graslanden sluiten aan op de dijken die natuur(vriende)lijk
worden beheerd. Langs de herstelde oude meanders
liggen brede moeraszones. In de meanderbochten staan
vogelrijke hardhoutooibossen, waar de Wielewaal zijn
leefgebied heeft. In de geulensystemen en op de waarden
hebben zich diverse levensgemeenschappen van moerassen en van stromend en stilstaand water ontwikkeld.
Hierin kunnen moerasvogels als de Roerdomp een
leefgebied vinden. Door uiterwaarden te begrazen
ontstaat een afwisselend mozaïek van ooibossen en
vochtige en droge stroomdalgraslanden.
Maatregen
Maatregelen die we, in samenwerking, specifiek in dit
deelgebied willen uitvoeren of stimuleren zijn:
aanleg van een nevengeul om de stuw;
ontwikkelen van prioritaire ecotopen: moeras, vochtig
uiterwaardgrasland, dynamische en geïsoleerde strangen, zachthoutooibos en hardhoutooibos;
herstellen natuurwaarden in de oude
meanderboch'1
ten.
.
ti V'
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De vele herin gerichte beken vormen een schakel tussen
de Maas en de hogerop gelegen natuurgebieden. De
nevengeulen om de stuwen zorgen ervoor dat trekvissen
als de Winde ongehinderd naar hun paaiplaatsen trekken.
Geschikte paaiplaatsen komen straks voor in de beekmondingen, de Plassenmaas en de Grensmaas.
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Wat moet er gebeuren?

Hoe zijn de streefbeelden bepaald?
Uitgangspunt is dat een goed ecologisch functionerend Maassysteem wordt gerealiseerd. In de gebiedsvisies zijn daarom per traject karakteristieke maar
tegenwoordig zeldzame rivierecotopen gekozen die in
de toekomst (tot 2050) extra ontwikkeld moeten
worden. Deze ecotopen noemen wij prioritaire ecotopen.

Er zijn diverse manieren om versnippering van natuurgebieden tegen te gaan.
- het verwijderen van stalen damwanden. In plaats van
de damwanden worden, daar waar mogelijk, natuur(vri
ende)lRijkswaterstaats aangelegd met rietvegetaties.
- natuurlijk beheer van de oevers en kaden. Maaidata
worden afgestemd op natuurwaarden en maaisel wordt
afgevoerd. Waar mogelijk wordt het maaien met
machines vervangen door begrazing. De natuurwaarden kunnen zo sterk toenemen.
- Het aanleggen van zogenaamde FUP's (Fauna Uittreed
Plaatsen) langs steile oevers. Hierdoor worden delen
van de steile oever ondiep en minder steil gemaakt.
- Aanleggen faunapassages. Door bijv. faunavriendelijke
duikers aan te leggen, kunnen dieren ongehinderd het
kanaal passeren.

Aan de hand van kenmerkende diersoorten die binnen
deze prioritaire ecotopen leven, is per traject gekeken
hoe groot en welke samenstelling van ecotopen nodig
is om voldoende leefgebied voor deze soorten te
creëren. Want alleen dan kan er gesproken worden
van een ecologisch goed functionerend Maasdal.
Diersoorten die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn
van deze prioritaire ecotopen, noemen wij indicatorsoorten (in de tekst dik gedrukt).

Aan de hand van de potenties die de deelgebieden
hebben voor het ontwikkelen van de prioritaire
ecotopen, is per traject gekeken of een ecologisch
goed functionerend Maasdal tot de mogelijkheden
behoort. Als dat niet het geval is, dan zijn aanvullende
maatregelen voorgesteld. Een voorbeeld van zo'n
aanvullende maatregel is het verlagen van delen van
de uiterwaarden voor de ontwikkeling van moeras of
andere vochtige ecotopen.
Deze werkwijze resulteert in een streefbeeld per traject
voor het Maasdal in 2050. Deze streefbeelden worden
verderop in deze brochure besproken. Voor de jaren
2010 en 2030 zijn tussendoelen geformuleerd. De
tussendoelen bestaan uit een percentage van het
totale te ontwikkelen areaal aan ecotopen.

Doordat dieren van het ene natuurgebied naar het andere
kunnen pendelen, komen verschillende populaties weer
met elkaar in contact. Dit zorgt voor sterkere en grotere
pop u laties.

Kwelvegetaties
Op enkele plaatsen langs de kanalen doet zich een
bijzonder verschijnsel voor. Buiten de oevers van deze
kanalen komt kanaalwater weer als kwel aan de oppervlakte. Dit heet kanaalkwel. Op plaatsen met kanaalkwel
ontstaan natte vegetaties met bijzondere plantensoorten.
Deze vegetaties hebben voor dieren zoals moerasvogels
en insecten grote betekenis. Een voorwaarde voor het
ontstaan van deze vegetaties is dat het kanaalwater een
goede kwaliteit heeft. Door het water in de kanalen
schoon te houden blijven deze bijzondere kwelvegetaties
bestaan.

Hoe dit te bereiken?
Door barrières op te heffen door bijv. de aanleg van
faunapassages, fauna-uittreed plaatsen en/of ecoduikers,
vormen kanalen geen hindernis meer. Binnen kanaaltrajecten streven wij naar lange natuurlijke linten waarlangs
dieren en planten zich kunnen verspreiden. Kanalen
dragen bij aan de ecologische structuur in Limburg.
Voor elk van deze kanalen hebben wij een ecologisch
streefbeeld opgesteld. De streefbeelden geven aan hoe
wij wensen dat de kanalen er in 2030 uitzien en wat dat
voor de natuur betekent. De streefbeelden zijn uitgewerkt
in de zogenaamde Landschapsplannen voor Limburgse
kanalen. In deze plannen zijn tevens maatregelen opgenomen waarmee we het streefbeeld kunnen bereiken.

Hoe zijn de streefbeelden bepaald?
Het streefbeeld voor de functie ecologie is in vier stappen gemaakt. Allereerst is de huidige situatie beschreven,
waarmee aandachtspunten zijn aangegeven. Vervolgens is voor ieder kanaal een visie opgesteld met aandacht voor
barrièrewerking, versterking van de ecologische structuur, versterking van habitats voor soorten en de invloed van
kanaalwater op de omgeving. Aan deze visie is vervolgens een streefbeeld ecologie voor 2030 gekoppeld.

Eric Marteijn, directeur Water en Scheepvaart van Rijkswaterstaat
Limburg over de natuurdoelstelling van Rijkswaterstaat
"De Maas is een prachtige rivier, maar tegelijkertijd moet ik constateren dat de Maas in de loop der tijden veel van haar betekenis
als natuurlijke levensader heeft verloren. Stuwen, intensief grondgebruik, stortsteen en een slechte waterkwaliteit eisten hun tol van
de natuurlijke bedding met zijn stromend en schoon water, de
zand- en grindbanken, de oude geulen en eilanden, de ooibossen
en de natuurlijke oevers. Het zijn echter allemaal ingrepen in en
effecten op de rivier geweest die een afspiegeling waren van de
eisen die wij als samenleving stelden.
Rijkswaterstaat werkt er hard aan om het streefbeeld te (helpen) realiseren. Zo zijn er al vijf vispassages
gereed en liggen er plannen voor de laatste twee bij Borgharen en Grave. De grote projecten voor
rivierverruiming worden haast altijd gekoppeld aan natuurontwikkeling. We dragen ons figuurlijke
steentje bij aan natuur(vriende)Iijke oevers en we blijven ons de komende jaren flink inspannen voor
een betere waterkwaliteit. Ook werken we mee aan de herintroductie van de Bever in Midden-Limburg.
De ecologische gebiedsvisies die Rijkswaterstaat Limburg heeft ontwikkeld, maken duidelijk dat we een
gezonder ecosysteem wensen met her en der robuuste natuurgebieden in en om de Maas. We werken
hard om de rivier en haar oevers weer schoner en natuurlijker te krijgen en ik nodig alle andere partners
van harte uit om hier samen blijvend de schouders onder te zetten.
En ja.....een beetje eigenbelang heb ik er ook bij: als rechtgeaard vogelliefhebber én sportvisser droom
ik van foeragerende Zwarte ooievaars en spartelende Barbelen in het Maasdal."

In het tijdstraject zijn twee tussenstappen opgenomen: de mijlpalen 2006 en 2010. Hiermee kan de realisatie
gemonitord worden, zodat in 2030 de kanalen voldoen aan de streefbeelden. Er is gekozen voor 2030 als einddatum, omdat in dat jaar de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur kwalitatief gerealiseerd zal zijn. Dat wil zeggen dat
dan de daadwerkelijke inrichting klaar moet zijn.
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Droog hardhoutooibos of stroomdaigrasland

-

Een mozaïek van hardhoutooibos en stroomdaigrasland. Het prioritaire ecotoop is stroomdaigrasland: soortenrijk en schraal bloemrijk
grasland met een grote diversiteit aan soorten.

Maastricht
Maastricht

11

bank

Nevengeul
Meestromende geul langs de rivier met daarin
verschillende stroomsnelheden. Langs de
oevers ontstaan steilranden en zandbankeri

Heugem

De aanleg van de kanalen
Om de scheepvaartroutes te bekorten en beter bevaarbaar te maken zijn in de vorige eeuwen rechte kanalen
gegraven. Door de komst van grotere schepen met een
diepere ligging, was de Maas immers niet altijd meer goed
bevaarbaar. Daarnaast was de af te leggen afstand over
de Maasmeanders enorm. Kanalen vormden directe
verbindingen met een stuk minder obstakels voor de
scheepvaart.

Cadier en Kee, 1
Heer

Zo kan het ook

Droog

Het streven bij de kanalen is dat de barrièrewerking moet
verminderen en het kanaal met haar oevers en talud een
interessant leefgebied moet worden voor planten en
dieren. Langs goed ingerichte en beheerde oevers en
kaden ontstaat een meer natuurlijke begroeiing met
soortenrijk grasland en struweel, zodat er een interessant
leefgebied ontstaat voor zoogdieren, vogels, vlinders en
amfi bieën.

nv

Irade

/
art ruid

.x

7
0

ffi

Door kanalen versnippert de natuur
Bij de aanleg van de kanalen is amper rekening gehouden
met het landschap of de natuur. Kanalen moesten vooral
efficiënt zijn. Hierdoor sluiten ze niet altijd aan bij hun
omgeving. Soms liggen kanalen veel hoger dan de
omgeving, bijvoorbeeld bij het Julianakanaal langs de A2
tussen Echt en Roosteren. In veel gevallen doorsnijden
kanalen natuurgebieden en beekdalen. Via een sifon of
duiker werden beken onder het kanaal geleid. Voor dieren
als kikkers, marters en reeën, betekent dit dat ze niet
meer van de ene naar de andere kant kunnen komen. De
natuur raakt versnipperd. Om toch andere gebieden te
bereiken proberen veel dieren toch naar de overkant van
het kanaal te zwemmen. Maar door de steile oevers
(bekleed met steen of stalen damwanden) kunnen ze er
aan de overkant van het kanaal moeilijk uit klimmen,
waardoor ze kunnen verdrin ken.
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De Getijdemaas
De getijdendynamiek terug

«

,

Van Lith tot Ammerzoden
Hiidigeuaiie
De huidige Getijdemaas is een laaglandrivier met kaikrijke
uiterwaarden, zeer geringe stroming en vlakke waterstanden. De uiterwaarden zijn voornamelijk in gebruik als
grasland of akker.
Str ±beid
De Getijdemaas onderscheidt zich in 2050 van andere
deelgebieden, door de aanwezigheid van getijdendynamiek. Langs de oevers van de laaggelegen delen komen
riet- en biezengorzen voor. Deze zijn ontstaan door het
gedeeltelijk herstellen van de getijdenwerking. Op andere
plaatsen gaan zandige strandjes over in oeverwallen met
stroomdaiflora. 0p hoger gelegen delen van het uiterwaardenlandschap wisselen dynamische strangen en
graslanden elkaar af. Oude geulen zijn in ere hersteld en
ontwikkeld als:
meestromende nevengeulen;
eenzijdig aangetakte geulen of
geïsoleerde geulen.

Langs de geulen hebben zich plaatselijk moerasjes ontwikkeld, waaronder getijdenmoerassen van riet- en biezengorzen met soorten als Driekantige bies en Spindotterbloem. Door extensief begrazingsbeheer zijn de
stroomdaigraslanden op de zandige kalkrRijkswaterstaatwallen in de uiterwaarden weer hersteld c.q. ontwikkeld.
In de uiterwaarden zijn meidoornhagen aanwezig en in de
graslanden komen het Bruin blauwtje en de Kwartelkoning voor.
Maatregelen
Maatregelen die we, in samenwerking, specifiek in dit
deelgebied willen uitvoeren of stimuleren zijn:
herintroduceren van getijdenwerking;
aanleggen van nevengeulen om de stuwen;
ontwikkelen van prioritaire ecotopen: moeras, vochtig
uiterwaardgrasland, dynamische en geïsoleerde strangen, zachthoutooibos en hardhoutooibos.

9
Eric Marteijn:
"Er is nog een lange weg te gaan naar een ecologisch goed functionerend Maasdal.
Rijkswaterstaat Limburg kan dit doel niet in haar eentje bereiken. Daarom zoeken we
samenwerking met verschillende andere (natuur)organisaties die ook actief zijn in het
Maasdal. Met goede samenwerking kan in 2050 een Maasdal gerealiseerd worden
waarin riviergebonden ecotopen en soorten weer voorgoed zijn teruggekeerd. We gaan
dus samen op weg naar een natuurrijke Maas".
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De Bovenmaas
De smalle poort van Nederland

De Grensmaas
De dynamische grind rivier

Van de Belgische grens tot stuw Borgha ren

Van Borgharen tot Roosteren

situatie
Dit kleine en smalle gebied ligt tussen het Heuvelland en
het Nederlandse en Belgische deel van de Sint Pietersberg
ingeklemd. Het landschap wordt gedomineerd door twee
diepe grindplassen en smalle kalkrijke uiterwaarden.

1-li.iidigesituatie
Dit deel van de Maas benadert in de huidige situatie het
meest een dynamische natuurlijke rivier. Doordat dit deel
niet gestuwd is, komen natuurlijke processen als stroming,
erosie, sedimentatie en seizoensdynamiek hier al in hoge
mate voor. De Maas is hier echter wel diep ingesneden,
waardoor de uiterwaarden slechts bij zeer hoge waterstanden overstromen.

S±refbtd
Het streefbeeld voor de Boven maas bestaat uit kenmerkende bloem- en vlinderrijke stroomdalgraslanden. In dit
ecotoop leeft de Veldparelmoervlinder. De plassen zijn
ondiep en de oevers flauw. Ze gaan over in moerasjes en
vogelrijke zachthout- en hard houtooibosjes en struwelen.
Nevengeulen in de uiterwaarden vormen een uitstekende
paailocatie voor stromingminnende vissen zoals de
Barbeel. Ook de zijbeken (de Jeker en de Voer) zijn goed
optrekbaar en vormen een geschikte paailocatie voor
vissen en een leefgebied voor de Rivierrombout.
Maatregelen
Maatregelen die we, in samenwerking met derden,
specifiek in dit deelgebied willen uitvoeren of stimuleren
zijn:
verond iepen van de plassen en verf lauwen van de steile
oevers;
versterken van ecologische relaties met het achterland
door verbetering van de ecologische verbinding om
Maastricht en langs de beken;
herstel van twee nevengeulen (in de Caesterdbeemden
en de Kleine weerd);
met prioriteit ontwikkelen van de ecotopen: stroomdalgrasland en hardhoutooibos.

Streef beeld van het project Grensmaas
Het streefbeeld voor de Grensmaas bestaat uit het
ontwikkelen van grootschalige natuur en ecologisch
herstel van de rivier, waarbij een nieuw, riviergebonden
natuurgebied van minimaal 1000 hectare ontstaat. Door
verbreding van het zomerbed kan de Grensmaas op een
meer natuurlijke wijze gaan stromen. De erosie en sedimentatieprocessen die daarbij optreden, zullen leiden tot
verschillende ecotopen, die elkaar in ruimte en tijd
afwisselen. Het Nederlandse deel van het Rivierpark
Grensmaas ontwikkelt zich tot half-open natuurlandschap
dat door natuurlijke begrazing met kuddes van paarden
en runderen en de invloed van de rivier voortdurend van
aanzien verandert. In dit landschap kunnen veel riviergebonden soorten als de Kleine plevier een leefgebied
vinden.
Maatregelen
stroomgeulverbreding;
weerdverlaging;
spontane ontwikkeling van riviernatuur op de vergraven en onvergraven delen.
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Vochtig tot nat hardhoutooibos, moeras
of dynamische ruigte
Een mozaïek van hardhoutooibos, moeras en
dynamische ruigte. Het prioritaire ecotoop is
moeras: moerasvegetatie en rietland van natte
en lang en vaak diep overstromende laagten en
kommen. Er is geen directe invloed van de rivier.
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Zachthoutooibos
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Bos op oeverwallen of in uiterwaarden die
relatief vaak overstromen. Een goed
ontwikkelde struiklaag en weelderige
ondergroei met ruigtekruiden. Bij getijdewerking kan een wilgenvloedbos ontstaan.
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Droog hardhoutooibos of stroomdalgrasland
Een mozaïek van hardhoutooibos en stroomdalgrasland. Het prioritaire ecotoop is stroomdalgrasland: Soortenrijk en schraal bloemrijk grasland met een grote diversiteit aan soorten.
Plaatselijk zijn duinen aanwezig, ontstaan
door verstuiving van zand uit de bedding.
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Uiterwaardgrasland met daaromheen aangeplante
heggen van onder andere meidoorn en sleedoorn.
Dit cultuurlijke landschap blijft in stand door
extensieve begrazing en beheer van de heggen.
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B EG RIPPEN Lii ST
Barrièrewerking:
Een gevolg van de aanleg van elementen zoals wegen of
kanalen waardoor de uitwisseling van soorten tussen hun
leefgebieden bemoeilijkt wordt.
Ecoduiker:
Een duiker die tevens fungeert als faunapassage doordat
er looppaden in zijn aangebracht.
Ecologische verbindingszone
Zone die dienst doet als migratieroute/verbinding voor
flora en fauna tussen natuurgebieden.
Ecosysteem:
Samenhangend systeem van dieren en planten en de
omgeving.
Ecotoop:
Homogene gebiedseenheid die eenduidig is in dynamiek,
landgebruik en vegetatiestructuur.
EHS:
Ecologische Hoofdstructuu r; netwerk van kerngebieden,
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones
waarbinnen het voortbestaan van de Nederlandse flora en
fauna gewaarborgd moet zijn.
Erosie:
Het uitschuren van de bodem en/of oevers onder invloed
van stromend water.
Faunapassage:
Doorgang voor dieren over, door of onder een barrière
(bijvoorbeeld onder een brug of weg door).
FU P:
Fauna Uittreed Plaats - specifieke oeverconstructies die
vooral in kanalen voorkomen om ervoor te zorgen dat te
water geraakte dieren weer de oever op kunnen.
Hard houtoo i bos:
Een gevarieerd, gelaagd rivierbos, dat minder dan 50
dagen per jaar overstroomt.
Indicatorsoort:
Soort waarvan de specifieke leefgebiedeisen richting
geven aan inrichting en beheer van een natuurgebied,
waarbij zoveel mogelijk andere soorten profiteren.
Leefgebied:
Gebied waar een individu, populatie of soort leeft.
Meanderen:
Zich bochtig door het landschap slingeren van een rivier
of beek.
Natuur(vriende)Iijke oever:
Oever met zodanige inrichting dat deze oever ook een
functie heeft als corridor of leefgebied voor flora en fauna. In
het meest ideale geval gevormd door natuurlijke processen.
Nevengeul:
Parallel aan de hoofdgeul lopende, aan twee kanten
aangetakte, geul in het winterbed.

Paaien:
Voortplanting bij vissen. Dit gebeurt in zogenaamde
paaiplaatsen, een voor de soort geschikte omgeving om
te paaien.
Prioritaire ecotoop:
Karakteristiek ecotoop voor het gebied, tegenwoordig
nauwelijks meer aanwezig.
Rivierdynam iek:
Breed begrip, omvat aspecten als overstromingsdynamiek
(overstromingsduur, waterstandschommelingen) en erosie
en sedimentatie.
Sedimentatie:
Uitzakken en op de (water)bodem terechtkomen van
grind, zand en/of slib.
Stroomdalgrasland:
Bloemrijke graslanden van droge zandige plaatsen die
periodiek overstromen.
Stuwpei 1:
Hoogte waartoe het water door een stuw wordt opgestuwd.
Uiterwaard:
Grond buitendijks, tussen bandijk en zomerkade van de
rivier of in winterbed gelegen, die in de winter onderloopt.
Vispassage:
Constructie waardoor vissen een stuw redelijk ongehinderd kunnen passeren, in de vorm van een waterval.
Zachthoutooi bos:
Rivierbos dat gemiddeld 100 tot 150 dagen per jaar
overstroomt.
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STREEFBEELD 2050
bebouwd gebied
beek en wetering
diep zomerbed
plas
dynamische strang
geisoleerde strang/ondiep water
ondiep zomerbed / natuurvriendelijke oever
meestromende nevengeul
geti jde moe ras
laagdynamisch moeras
vochtig tot nat hardhoutooibos, moeras of dynamische ruigte
droog hardhoutooibos, uiterwaardgrasland of oeverwalwigte
droog hardhoutooibos of stroomdalgrasland
stroomdaigrasland
nat en droog uiterwaardgrasland
vochtig tot nat hardhoutooibos, uiterwaardgrasland of dynamische ruigte
hardhoutooibos
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