Factsheet

Natuurontwikkeling
Zandmaas

427 hectare
nieuwe natuur

Op veel plekken langs de Zandmaas treffen we al mooie
natuurgebieden aan. Doordat Rijkswaterstaat aanpassingen
voor een betere hoogwaterbescherming zo veel mogelijk
combineert met de ontwikkeling van natuurgebieden profiteren mens én natuur daarvan. Daar ontwikkelt zich ongeveer 427
hectare nieuwe natuur.

ontstaat er door afkalving en aanzanding een gevarieerde overgang
van een nat, vrij diep zomerbed naar een droge, hoger gelegen
weerd; een beter leefgebied voor flora en fauna. De resultaten
hiervan worden op verschillende plekken onderzocht. Dergelijke
afkalvende oevers passen in de strategie om de Maas meer ruimte te
geven.
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Groene ader
Bij het ontwikkelen van het Zandmaasproject werd de Groene Ader als
uitgangspunt genomen voor de natuur. Dat betekent dat natuur
gebieden in combinatie met landbouw de ecologische verbinding
vormt langs de Maas. Natuurontwikkeling ondersteunt ook de
hoogwaterbescherming door in het winterbed zodanig in te grijpen
dat de rivier meer overstromingsruimte heeft. Daarom werd de
natuurdoelstelling ook ‘beperkte natuurontwikkeling’ genoemd en
uitgedrukt in hectaren (groene) natuur. Sinds 2012 is de doelstelling
op het gebied van de ecologische kwaliteit van het water toegevoegd
als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Overstromen in het winterbed
Om de rivier de mogelijkheid te geven over te stromen in het
winterbed, is het nodig het maaiveld in het winterbed te verlagen.
Dit is gebeurd door geulen aan te leggen en oevers te verlagen of
door de weerden te verlagen (weerdverlaging).

Hoogwatergeulen
Hoogwatergeulen zijn enkele kilometers lang en ongeveer 200
meter breed en hebben taluds die geleidelijk oplopen. Ze sluiten
aan één of twee kanten aan op de rivier. Er staat altijd wel één of
twee meter water in de geul. Bij hoogwater gaan de geulen
meestromen met de rivier, zodat het water versneld wordt
afgevoerd. Door de lage stroming en geleidelijke overgang van nat
naar droog, bieden hoogwatergeulen veel mogelijkheden voor
flora en fauna. De aanleg van de hoogwatergeulen in Lomm, Well
en Aijen zijn hiervan voorbeelden. Naast en in de twee kilometer
lange hoogwatergeul Lomm ontstaat vanzelf natuur die hoort bij
een nat gebied.
De hoogwatergeul bij Aijen maakt deel uit van Maaspark Well. Deze
geul wordt tussen de 2,5 en 7,5 meter diep met soms glooiende en
hier en daar ook steilranden. Delen langs de oevers kunnen
droogvallen, andere delen blijven moerassig. De hoogwatergeul
staat in directe verbinding met de Maas. Staat de rivier laag, dan
staat het water in de geul stil. Staat de rivier hoog, dan stroomt het
water in de geul mee met de Maas.
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Winterbed

1. weerdverlaging
2. zomerbed verbreding
3. zomerbed verdieping
4. nevengeul
5. hoogwatergeul
6. laagwater
7. hoogwater

Landbouwgrond wordt natuurgebied
Door een hoger peil in te stellen in de Maas werd grond ongeschikt
voor landbouw in het gebied rond de Heukelomse Beek
Tegelijkertijd is natuur daar heel goed mogelijk. Zo vormen de
geulen en kwelmoerasjes die ontstaan een nieuw leefgebied voor
vogels en amfibieën. In opdracht van de Provincie Limburg heeft
het Limburgs Landschap de inrichting uitgevoerd.

Kraamkamers in de natuur
De hoogwatergeulen bij Well, Aijen en Lomm vormen een ideale
kraamkamer voor vissen. Daarnaast ontstaan er nieuwe ooibossen
en moerasvegetaties. Bij Lomm wordt de nieuwe geul verbonden
met natuurgebied Barbara’s Weerd. Ook de zuidelijk gelegen
hoogwatergeul bij Well is verbonden met natuurgebied De Band.

Natuurcompensatie
Door de ingrepen die gedaan zijn in en rond de Maas, was het nodig
om elders de natuur te compenseren. Zo is er een alternatief
fourageergebied ingericht voor de das tussen Sambeek en Belfeld.
Bij Boxmeer zijn Zuidereiland en Ossenkamp aangewezen als
fourageergebieden voor kleine zwanen en ganzen die door de
aanleg van de hoogwatergeul bij Well en Aijen is verdwenen.
Bij de zuidelijke geul in Well is op kleine schaal nieuw gebied voor
de das ingericht. De natuurlijke oevers bij Baarlo compenseren de
verdroging van onder meer de Romeinenweerd.

Feiten en cijfers
• Heukelomse Beek zorgt voor 156 hectare nieuwe natuur
• De 3 hoogwatergeulen bij Lomm, Well en Aijen leveren 184 hectare
nieuwe natuur op

Natuurvriendelijke oevers

Het werk aan de Maas is nooit af

Langs de gehele Zandmaas zijn aan beide zijden diverse oeverstroken
van 25 tot 100 meter breed aangekocht. Deze vormen in natuurlijke
staat een belangrijke ecologische verbinding voor planten, vissen,
insecten, vogels en andere dieren die horen bij de Maas. De meeste
oevers zijn in de vorige eeuw echter met steen vastgelegd. Door de
harde bestorting waar dat kan weg te halen, herstellen we het
natuurlijke karakter weer zoveel mogelijk. Na het ‘ontstenen’

In het hoogwaterbeschermingsprogramma worden de komende
jaren dijken versterkt. Zeker met de toekomstige klimaatverander
ingen zijn in het Deltaprogramma opnieuw plannen in de maak om
tegen de hevige regens en periodes van droogte bestand te zijn.
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