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Onderwerp

Toezending rapport Ecologisch Herstel Maas

Geachte heer/mevrouw,

Hierbii :end ik u ter kennisnerning, mede narnens RWS Directie Lirnburgl het rapport
"Richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas op basis van
ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom" (EHM-rapport nr. 35). Dit
rapport doet verslag van onderzoek, uitgevoerd in het kader van het proied "Ecologisch
Herstel Maas" dat als een samenwerkingsverband tussen Directie Limburg en het RIZA
wordt uítgevoerd.
Het onderzoek is uitgevoerd door Alterra in opdracht van RIZA. Daarnaast heeft nog
een aantal specialisten een belangrijke bijdrage geleverd. Doel van de studie was het
samenbrengen van informatie met betrekking tot ecologische netwerken en
geomorfologische kansrijkdom om toe te kunnen passen in vroege stadia van
planvormingsprocessen. Deze informatie is vervat in praktische vuistregels op basis
waarvan ook niet-specialisten zich snel een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden
en onmogelijkheden voor ecotoopontwikkeling en ecologische netwerken langs de
Maas.

Uit

de studie blijkt dat het voor duurzame ecologische netwerken van belang is grote
"kern"gebieden te realiseren. Naast eisen t.a.v. de oppervlakte van het leefgebied is
hierbij ook de afstand tot andere leefgebieden van belang. Voor verschillende

ecotoopgroepen is aangegeven welke oppervlaktes nodig zijn om een bepaald niveau
van natuurwaarden te dienen. Om ook aan te kunnen teven waar deze oppervlaktes
ecotopen mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden is voor de verschíllende trajecten
langs de Maas onderzocht welke morfologische processen nu en in de toekomst een rol
(zouden kunnen) spelen en welke ecotopen daarbij zouden kunnen ontstaan. Hieruit
komt aan aantal kenmerkende en kansrijke ecotopen per tnject naar voren.
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Ter illustratie van de toepassingsmogelijk heden van de vuistregels is een case uitgewerkt
waarin een aantal Íictieve situatie is uitgewerkt op basis van een aantal aannames. De
vuistregels kunnen op deze manier gebruikt worden als een van de instrumenten voor
ecologische onderbouwing van visies, streefbeelden, het opstellen van beheersplannen
of gebiedsplannen, etc. Voor gedetailleerde uitwerkingen op uiterwaardniveau lijkt de
hier gepresenteerde benadering minder geschikt.

lk hoop dat de bevindingen uit dit rapport hun toepassing zullen vinden in verschillende
proiecten en op die manier kunnen bijdragen aan het ecologisch herstel van de Maas.

Met vriendelijke groet.

Wendy Liefveld
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Samenvatting
Zowel vanuit het landelijke beleid (NW4) als in de Beheersvisie Maas van RWS Directie Limburg
zijn globale streeÍbeelden voor de Maas aangegeven. De beleidsdoelen zijn echter uitsluitend op
hoofdlijnen geÍormuleerd, wat in de praktijk voor inrichtingsprojecten en planstudies (voor
deeltrajecten) van de Maas, vaak te globaal blijkt. Deze studie is uitgevoerd om handreikingen
te bieden om op een structurele wijze in een vroeg stadium van de planvorming, ecologische en
geomorfologische aspecten in te passen bijde inrichting van het beheersgebied van RWS
Directie Limburg
Op basis van de principes van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom zijn
globale richtlijnen opgesteld voor de ruimtelijke verdefing van ecotopen. Door rekening te houden
met de aanwezigheid oÍ het ontstaan van ecologische netwerken in een gebied kan de ruimtelijke
verdeling van ecotopen aÍgestemd worden op de eisen die vanuit de ecologie gesteld worden
aan het ruimtegebruik. Naast de ecologische randvoonnraarden zijn hierbij ook de abiotische
randvoorwaarden voor het ontstaan van ecotopen van belang. De geformuleerde richtlijnen
kunnen toegepast worden door planvormers bij het opstellen van gebiedsvisies of
inrichtingsplannen ín het rívíerengebied.
Ecologische netwerken
In het eerste deel van deze studie zijn de richtlijnen met betrekking tot de ecologische netwerken
uitgewerkt voor een aantal soortgroepen en ecotoopgroepen. Bij ecologische netwerken draait
het vooral om de samenhang van leeÍgebieden om duuzame populaties van soorten te
waarborgen. Hierbij zijn oppervlakte van en afstand tussen leefgebieden kernbegrippen. Bijde
geÍormuleerde richtlijnen wordt gestreeÍd naar het behouden of ontwikkelen van gebieden met
een dusdanig oppervlak dat ze groot genoeg zijn voor een sleutelpopulatie. Dit is een populatie,
die zo groot is, dat de kans op uitsteruen klein is en daarmee een stabiele bron vormt voor de

omgeving.
In tabel 0.1 zijn richtgetallen weergegeven met betrekking tot de oppervlaktebehoefte voor
sleutelpopulaÍlesvan soortengroepen voor verschillende ecotoopgroepen op basis van
bestaande kennis. Voor een duuaaam ecologisch netwerk is voor grote vogels ongeveer vier
maal zoveel oppervlak nodig, voor middelgrote vogels ongeveer 3 maal zovêel, voor kleine
vogels en zoogdieren ongeveer 1.5 maal zoveel en voor reptielen ongeveer 2.5 maal zoveel
(voor amÍibieën en insecten onbekend).
Tabel 0.1: Indicatiwe oppervtdctebetroeÍte aan ecotoop rloor een sleutelpoprldie van de verschillende soortgroepen \oor de
verschillende ecotoopgroepen.

Oppervlakle {ba)

Ctndiep

5

Insecten

50

Vissen

water

200

&ver

Moêras

Gras

Kldne zoogdieÍen

(dne

AmÍibie

zoogdieren

leptielen

1000

Kleine &
Middelorote vrnCs
Middelgrote &
Gmte voaels

Grote \ogels

Kleine \ogels

Middelgrote

Insecten

ArÍÍibi€êl

\riddelgÍote

&

?rÍtê t*YÉlc

Gróiê wrdCc

5000

Kleinewgels

Kleinewgds

10000

[riddelgrcfie

Micld€lgrote &
Grífe wYrCs

vooels
25000

Bos

lnsecten

500

1500

Ruigte

Grote zoogdieren Grole vogels

I

(dne vogels

Srote zmgdieren

Naast de oppervlakte is de dispersieafstand van belang omdat deze de aÍstandsmaat bepaalt
welke gebieden nog binnen bereik van een soortgroep liggen om een ecologisch netwerk te
vormen. Voor de richtgetallen met betrekking tot de afstand is op basis van de soorten uit de
soortgroep een indeling in schaalniveau's gemaakt welke aangeeÍt op welke schaal een
soortgroep een duurzame populatie kan ontwikkelen. Op basis van de dispersievermogens is per
schaalniveau een richtgetal voor de aÍstandsmaat bepaald (tabel 0.2).

Tabel 0.2: ClassiÍicatie van dispersieaÍstand en richtgetdlen peÍ schaalniveau. Voor lokale soonen kon geen richtgetd
aangegeven worden (in elk gwà KeineÍ dan 3 km). De richlgetdlen wq de afstandsmaten waarbinnen nog een netrverk
gwoÍmO kan worden (gÍijs gearceerd) zijn geb*eerd op van RocÍj & Kdkholen (2000) en gaan en/an uit dd 75% van de
soorten van dal schaalniwau deze aÍstand kan orerbruggen.
Sehaalniveau

Klasse

<3

Geomortobgische kansr$kdom eeatopen
Om in te kunnen schatten welke ecotopen ondêr welke omstandigheden langs de Maas kunnen
ontstaan is een analyse gedaan van de morfologische processen die langs de Maas een rol
(kunnen) spelen. Door vórandêringen in het riviersysteem kan gestuurd worden in het optreden
van morfolbgische processen. Hieimee kunnen de mogelijkheden voor het ontstaan van
bepaalde, van deze processen afhankelijke, ecotopen verkleind of vergroot worden.
Op basis van de geomorÍologische kenmerken van de Maas is een indeling gemaakt in e€n
aantal deeltrajectên. Deze indeling wijkt iets af van de indeling die in het beleid van RWS
Directie Limburg gehanteerd wordt. Per traject is bepaald welke morfologische processen en
ecotopen in het vèrleden voorkwamen en welke in de huidige situatie. Op basis daarvan is
OepaátO welke processen in de toekomst, onder een aantalvoorwaarden, mogelijk hersteld
zouden kunnen worden en welke ecotopen daarbij zouden kunnen ontstaan (tabel 0.3).
De Grensmaas en, in tweede instantie, de Plassenmaas zijn (in potentie) de trajecten met de
grootste morÍologische activiteit, wat tot uitdrukking komt in verschillende processen in het
iomer- en winteibed (tabel 3.3). Op de andere trajecten kunnen oever-processen mogelijk
hersteld worden en kunnen na bepaalde ingrepen (weerdverlaging) processen in de frequent
geTnundeerde gebieden verstekl worden. Wat betreft de kansen voor ecotopen is in de
Grensmaas en de Plassenmaas momenteel de meeste ruimte voor laaggelegen en dus frequent
overstroomde ecotopen. Ook langs de Benedenmaas en de Getijdenmaas lijken dit soort
ecotopen kansrijk na winterbedverlaging. Trajecten als de Bovenmaas, de Peelhorstmaas en de
udrogere" ecotopen. Daarnaast is ondiep water in het
Venloslenkmaas liiken meer geschikt voor
winterbed op deze trajecten wel goed mogelijk, al dan niet in verbinding met de Maas.

Casus
Als voorbeeld hoe de richtlijnen met betrekking tot de geomorfologische kansrijkdom van
ecotopen en ecologische netwerken toegepast kunnen worden, is een casus uitgewerkt. Hierbij is
voor de ecotoopgroepen bos, moeras en ondiep water bepaald langs welke trajecten
ontwikkelingsmogelijkheden liggen, eventueel na ingrepen. Vervolgens is bepaald of de
resulterendó opperviaktes groói genoeg zijn voor sleutelpopulaties van bepaalde soortgroepen
en of eventueelecologische netwerken gevormd zouden kunnen worden.
Uit de casus blijkt dat voor ondiep water sleutelgebieden voor vissen in alle traiecten mogelijk
zijn. Het lvtaasplassengebied kan daarnaast, in potentie, ook voor middelgrote en grote vogels
sleutelgebieden opleveren. Ook moerassen zijn kansrijk langs de Plassenmaas. Wanneer
bepaaÉe delen van het winterbed atgegravenworden kan zèlÍs op nationaal schaalniveau een
sleutelgebied ontstaan voor grote vogels. Een ander kerngebied voor moeras ligt in het traject
van de Benedenmaas en de Getijdenmaas. Hiervoor moet weliswaar veel afgegraven worden,
maar deze kenmerkende moerasgebieden kunnen dan voor regionale vogelsoorten wel
aansluiting hebben met de moerasgebieden in de Biesbosch en het Rijnstrangengebied.
Bosgebieden kunnen in principe langs de gehele Maas een keten van gebieden vormen.
Sleutelgebieden voor de meeste soortgroepen van zachthoutooibos zijn mogelijk langs de
Grensmaas en de Plassenmaas. Hierbij ondersteunen de beide trajecten elkaar. Een tweede
sleutelgebied van zachthoutooibos kan rond de Benedenmaas en de Getijdenmaas gerealiseerd
wórden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het grootste deel van het voornamelijk hoogwatervrije
winterbed wordt afgegraven. Drogere (hardhout)bossen zijn, bij het juiste bêheer, in principe
langs alle traiecten mogeliik, maar het meest kenmerkend langs de PeelhorstmaasVenloslenkmaas, ln dit gebied kunnen sleutelpopulaties van hoog schaalniveau ontstaan als veel

van de huidige landbouwgronden een natuurlijk bosbeheer krijgen. Voor deze bossen is voor
grote vogelsoorten aansluiting met bosgebieden in Duitsland en België mogelijk.
Conclusies
De gepresenteerde richtlijnen zijn vooral van toepassing op regionaal en nationaal schaalniveau.
Voor visievorming op lokaal niveau kunnen de richtlijnen wel een eerste richting aangeven en
helpen het geheel in een breder kader te plaatsen. Voor alle schaalniveau's geldt dat bij het
opstellen van een concreet inrichtingsplan meer in detail naar de mogelijkheden voor
ecotoopontwikkeling gekeken moet worden en ook de ecologische nelwerkfunctie zaldan meer
in detail gekwantiÍiceerd moeten worden.
Tabel 0.3: Samenvatting van de meest kansrijke processen en ecotopen per onderschdden Maastraject. Dikgedrukt zijn de
processen met
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grote kansrijkdorn. Per traject zijn drie kansrijke pr@essen geselecteerd die vanuit de historische

situdie mk kenmerkend zijn wor het trdect. De grijstint geeÍt aan hoe (relatieÍ!) dylramisch het s)rsteem kan worden in de zin
lan lerreinwrmende procassen; donkergriis= zeer dynamisch, lichtgrijs=matig dynamisch, wit=weinig dynamisch. Voor
todichting op de teÍmêfl wordt verwezen naar bijlage 3.
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Tabellen

2"1 Onderscheiden soortgroepen en het aantal voor deze studie geselectêerde gidssoorten die
in elke soortgroep vallen (bijlage 1).

2.2

Onderscheiden ecotoopgroepen

2.3

Overzicht verhoudingen tussen oppervlaktenormen (uit: Verboom

2.4

Klassen van dispersieafstand en richtgetallen per schaalniveau. Voor lokale soorten kon
geen richtgetal aangegeven worden (in elk geval kleiner dan 3 km). De richtgetallen voor de
áfstandsmaten waarbinnen nog een netwerk gevormd lkan worden (grijs gearceerd) zijn
gebaseerd op van Rooij & Kalkhoven (2000) en gaan ervan uit dat75"/o van de soorten van
dat schaalniveau deze afstand kunnen overbruggen.

et

a1.,1997).

Schaalniveau's die passen bij de verschillende soortgroepen, per ecoloopgroep
gespeciÍiceerd, gebaseerd op het dispersievermogen van de verschillende gidssoorten in de
óoortgroepen. L=lokaal schaalniveau (lichtgrijs gearceerd), R=regionaal schaalniveau
(middelgrijs gearceerd), N=nationaal schaalniveau (donkergrijs gearceerd), l=internationaal
schaalnïvóau- (zeer doíkergrijs gearceerd).

2.6 Oppervlaktebehoefte aan ecotoop voor een sleutelpopulatie van de verschillende
soortgroepen voor de verschillende ecotoopgroepen. In bijlage 1 is vermeld welke
gidssoorten hier per ecotoopgroep voor gebruikt zijn.
2.7 Soortgroepen die gevoelig zijn voor barrièrewerking van wegen en water.
3.1

Kansrijkdom processen historische Maas. Donkergrijs en ++ = kansrijk, lichtgrijs êh + =
matig kansrijk, wit = niet kansrijk. De tabel kan zowel horizontaal als verticaalworden
geleien, maar er is geen vergelijking gemaakt met andere riviersystemen (b.v. de Rijn). De
óerste kolom geeft aan waar de processen zich afspelen; in de oeverzone (Oever), het
zomerbed (Bed.) oÍ op weerden- c.q. winterbedniveau (Uiterw.). De traiectindeling is
conform Íiguur 1.3.

3.2 Kansrijkdom processen huidige Maas. Donkergrijs en ++ = kansrtik, lichtgrijs en + = matig
kansrijk, wit = niet kansrijk. . De tabel kan zowel horizontaal als verticaal worden gelezen,
maar er is geen vergelijking gemaakt met andere riviersystemen (b.v. de Rijn). Voor de
gestuwde tiajecten (Boven-, Plassen-, Peelhorst-, Venloslenk- en Benedenmaas) is voor
een aantal processen onderscheid gemaakt tussen het benedenstroomse en bovenstroomse
deelvan een traject. Bovenstrooms is aangegeven in de linkerhelft van de cel en
benedenstroomó in de rechterhelÍt van de cel. De eerste kolom geelt aan waar de processen
zich aÍspelen; in de oeverzone (Oever), het zomerbed (Bed.) oÍ op weerden- c.cl.
winterbedniveau (Uiterw.). De trajectindeling is conÍorm figuur 1.3.
3.3 Kansrijkdom processen toekomstige Maas. Donkergrijs en ++ = kansrijk, lichtgrijs êÍl + =
matig kansrijk, wit - niet kansriit<. . De tabel kan zowel horizontaal als verticaalworden
gelezen, maar er is geen vergelijking gernaakt met andere riviersystemen_(b.v. de Rijn).
Voor de gestuwde tràjecten (Èoven-, Plassen-,Peelhorst-, Venloslenk- en Benedenmaas) is
voor een aantal processen onderscheid gemaakt tussen het benedenstroomse en
bovenstroomse deelvan een traject. Bovenstrooms is aangegeven in de linkerhelft van de
cel en benedenstrooms in de rechterhelft van de cel. De eerste kolom geeÍt aan waar de
processen zich afspelen; in de oeverzone (Oever), het zomerbed (Bed.) of op uiterwaardc.q. winterbedniveau (Uiterw.). Toelichting van deze tabel is weergegeven in $3.5.1. De
trajectindeling is conÍorm Íiguur 1.3.
3.4 Samenvatting van de meest kansrijke processen en ecotopen per traject op basis van de
tabellen 3.3 en bijlage 1 en de traject beschrijvingen uit paragraat 3.4. Dikgedrukt zijn de
processen met een zeer grote kansrijkdom (++ in tabel 3.3). Per traject zijn drie kansrijke
processen geselecteerd die vanuit de historische situatie ook kenmerkend zijn voor het
traject (S3.4). De grijstint geeft aan hoe (relatief!) dynamisch het systeem kan worden in de

zin van terreinvormende processen; donkergrijs= zeer dynamisch, lichtgrijs=matig
dynamisch, wit=weinig dynamisch.
4.1

Betekenis hydrodynamische klassen uit het RES (naar WolÍert & Rademakers 1996). Om
verwarring met de geomorfologische terminologie te voorkomen zijn is de naamgeving van
de hydrodynamische klassen hier aangepast. De klasse'ïrequent overstroomd" komt
overeen met de RES-klasse "uiterwaard". De klasse "intermediair overstroomd" komt
overeen met de RES-klasse "oeverwal".

4.2 Kansrijke (op basis van tabel 3.4) en kenmerkende (op basis van $ 3.4) ecotoopgroepen per
traject zoals gebruikt in de casus. De mate van kansrijkdom is aangegeven met de
arcering: donkergrijs is meest kansrijk, lichtgrijs is minder kansrijk en wit is niet kansrijk.

4.3 Huidige oppervlaktes ondiep water, moeras en bos in de verschillende Maastrajecten
4.4 Oppervlaktes in de casus beschikbaar voor de realisatie van ondiep water per traject.
4.5 Oppervlaktes in de casus beschikbaar voor de realisatie van moeras per traject..

4.6 Oppervlaktes in het voorbeeld beschikbaar voor de realisatie van bos per traject.. In de grijs
gearceerde trajecten gaat het om de ontwikkeling van vochtig bos (zachthoutbos), in de
andere trajecten om drogere bostypen (hardhoutbos). Voor het laatste bostype wordt in deze
casus niet afgegraven.
4.7 Voorbeeld van gewenste en potentieel beschikbare oppervlaktes uit de casus voor de
gehele Maas. Grijs gearceerd is het gewenste oppervlak weergegeven voor een
sleutelgebied (zie tabel 2.6),
oppervlak kan gerealiseerd worden in combinatie met
andere ecotoopgroepêÍr, E= oppervlak kan alleen gerealiseerd worden zonder combinatie
met andere ecotoopgroepen. Hoe groter de gerealiseerde oppervlaktes des te groter de
waarde voor ecologische netwerken.

r-

Figuren
netwerken systematiek worden de wenselijke
oppervlaktes van ecotopen bepaald en voor de geomorÍologische kansrijkdom van ec€topen
wordt bepaald bijwelke morlologische processen welke ecotopen kunnen ontstaan. De
geomorfologische kenmerken van verschillende trajecten van de Maas bepalen welke
processen waar een rol kunnen spelen, zodat uiteindelijk aangegêven kan worden uelke
ecoctopen waar langs de Maas kansrijk zijn. Samen geven deze deelresullaten een indicatie
van welke ecotopen waar kansrijk zijn en aan welke oppervlaktes daarbij gedacht moet

1.1 Opzet studie: vanuit de ecologísche

worden.

1.2

Voorbeeld van een aantal leeÍgebieden waarvan de linker twee leefgebieden te ver van de
andere gebieden aÍliggen om een ecologisch netwerk te vormen (te zien aan de
aÍstandsmaat voor een netwerk), de gebieden in het rechter deelvan de Íiguur liggen wet
dicht genoeg bij elkaar om uitwisseling tussen de leeÍgebieden mogelijk te maken en
vormèn hiermeê een duurzaam ecologisch netwerk. Wanneer in dit voorbeeld een
leefgebied gecreëerd zou worden in het centrum van de figuur, zouden alle leefgebieden
met elkaar verbonden worden in een groot ecologisch netwerk wat de duurzaamheid van de
populaties in de linker twee leeÍgebieden vergroot.

1.3

Indeling Maas in trajecten. In de Íiguur staan de namen van de trajecten zoals gehanteerd in
beleidsnotities, de bijbehorende trajectegrenzen zijn met streepjes weergegeven. In kleur is
de geomorfologische trajectindeling aangegeven zoals gehanteerd in deze studie

1.4

Het iteratieve planvormingsproces weergegeven als spiraal. In het begin van het
planvormingsproces, op moment 1, zijn de hier beschreven richtlijnen van toepassing.
Daarnaast zullen in dit stadium andere eisen en randvoorwaarden t.a.v. het ruimtegebruik
naar voren komen vanuit andere Íuncties. Deze set aan oppervlakte-wensen wordt met
elkaar geconfronteerd wat tot nieuwe vragen en inÍormatiebehoefte kan leiden. In fase 2 kan
dit betekenen dat, bijvoorbeeld meer gedétailleerde informatie nodig is of dat hetzelfde
proces nogmaals doorlopen wordt met een aanpassing van de randvoorwaarden.

2J

Schematische weergave werkwijze voor het bepalen van de richtlijnen vanuit ecologische
netwerken. De grijs gearceerde vlakken zijn de kwantitatieve richtlijnen die zijn
weergegeven in tabellen in paragraaÍ 2.3. en vormen tezamen de bouwstenen voor het
analyseren van de ecologische netwerkfunctie.

2.2

Schematische weergave van het samenstellen van de tabellen met de oppervlakterichtlijnen per ecotoopgroep. Per ecotoopgroep is de oppervlaktebehoeÍte voor een
sleutelpopulatie per soortgroep bepaald. Dit is gedaan op basis van de oppervlaktebehoeÍte
van 75 o/"van de gidssoorten in de soortgroep voor de betreffende ecotoopgroep.

3.1

DwarsproÍiel van de Grensmaas met verschillende klassen van hydrodynamiek en
morfodynamiek (uit Waterloopkundig Laboratorium 1 994)

3.2

Schematische wêergave werkwijze voor de bepaling van de geomorfologische kansrijkdom
van ecotopen langs de Maas (grijs gearceerde vak). De cijÍers verurijzen naar de
beschrijving in de tekst.

3.3

Bodemverhang van de Maas op basis van de gewogen gemiddelde bodemhoogtes uit de
SOBEK-schematisatie.

3.4

Huidige landgebruik in de verschillende Maastrajecten op basis van de ecotoopkaart uit
1996 (Meetkundige dienst 1998)

3.5a Schematische weergave in dwarsprofiel van kenmerken van de Bovenmaas

3.5bschematische weergave in dwarsproÍiel van kenmerken van de Grensmaas
3.5c Schematische weergave in dwarsprofiel van kenmerken van de Plassenmaas

3.5dSchematische weergave Ín dwarsprofiel van kenmerken van de Peelhorstmaas
3.5e Schematische weergave in dwarsprofiel van kenmerken van de Venloslenkmaas

3.5Í Schematische weergave in dwarsprofiel van kenmerken van de Benedenmaas
3.59 Schematische weergave in dwarsprofiel van kenmerken van de Getijdenmaas

3.6

Voorbeeld van het bepalen van de oppervlaktes beschikbaar areaalvan de ecotoopgroep
(zachthout)ooibos langs de Grensmaas. De categorieën lage, matige en veel inspanning komen
overeen met respectievelijk het afgraven van frequent en intermediair overstroomde en
hoogwatervríje gebieden (zie tabel 4.6).

Summary
Global target scenarios Íor the Meuse have been laid down in both national policy 14n Dutcn
policy plan on water management: "Vierde Nota waterhuishouding") and the Meuse Management
Vision ('Beheersvisie Maas") of the Limburg Directorate, Department oÍ Public Works and Water
Management (RWS). However, the policy objectives are formulated in outline only, which in
practice, oÍten proves to be too general for layout projects and planning studies for (seciions of)
the river Meuse. This study was conducted in order to provide guidelines Íor the structural
inclusion oÍ ecological and geomorphological aspects in relandscaping plans oÍ the area
managed by the RWS Limburg Directorate at an early stage oÍ the planning process.

General guidelines Íor the physical distribution of ecotopes have been drawn up on the basis of
the principles of ecological networks and geomorphological suitability. By taking accrunt of the
presence or development of ecological networks in an area, the physicaldistribution of ecotopes
can be taifored to ecological requirements in relation to spatial aspec'ts. In addition to ecological
conditions, the a-biotic conditions Íor the development oÍ ecotopes are an important factor here.
The guidelines Íormulated can be applied by planners in the preparation of regionalvisions or
relandscaping plans Ín the river district.
Ecotogical networks
The first section of this study develops the guidelines relating to ecological networks for a
number of species groups and ecotope groups. The main factor in ecological networks is the
inter-relationship of habitats required to ensure sustainable species populations. The surface area
and distance between habitats are key concepts here. The guidelines formulated aim to protect
or develop areas with a surface area large enough for a key population. This is a population large
enough to have a low risk of extinction and to lorm a stabfe source Íor the environment.

Table 0.1 shows indicative figures Íor the surface area requirement for key populations of species
groups Íor different ecotope groups, based on cunent knowledge. A sustainable ecological
networktor large birds requires a surface area approximately four times as large, Íor mediumsized birds about three times, for small birds and mammals about 1.5 times and for reptiles about
2.5 tímes (síze for amphíbians and ínsects unknown).
Table 0.1: lndicative ecotee surÍ&e area requirement lor a key population oÍ the difÍerent species groups Íor the rrarious
ecotope grcups.
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fn addition to the surÍace area, the dispersion distance is impoËant, because this determines the
distance yardstick for areas that are within the reach of a species group for the Íormation oÍ an
ecological network. The indicative Íigures for distance have been divided into scale levels
showing the scale on which a species group can develop a sustainable population, based on the
species in the group. On the basis of the dispersion capacity, an indicative Íigure Íor the distance
yardstick is determined Íor each scale level (Table 0.2).

d dispersion distance and indicative Íigures per scale lanel. No indicative Íigure corld be provided Íor
local species (in any event lessthan 3 km). ïhe indicatirre figures Íor the distance measures within rnhich a network can be
tormeti 1in grey; are OaseO on Rooij & Kalkhoven {2000) dd assume that 75% oí the species in that scale level can bridge this
distance.

Table 0.2: Classiticalion

<3km
3-30 km
30-100 km
> 100 km

Geomorphological suitability ot eeotopes
In order to estimate which ecotopes can develop along the river Meuse in which conditions, an

analysis of the morphological processes that (may) play a role along the river Meuse was
conducted. Changes in the river system can steer the activity oÍ morphological processes. The
possibilities for the development of particular ecotopes that depend on these processes can
consequently be íncreased or decreased.
On the basis of the geomorphological features of the river Meuse, a number of sub-sections were
defined. The sections diÍÍertittle Írom those usêd in the policy oÍ the RWS Limburg Directorate.
In each section, the morphological processes and ecotopes occurring in the past and those
occurring in the present situation were defined, On this basis, the processes that could be
reactivaied in the Íuture, under deÍined circumstances, and the ecotopes that could then develop
were determined (Table 0.3).

Potentially, the Common Meuse (Grensmaas) and, in the second instance, the Sand and Gravel
Pits section are those with the highest morphological activity, which is reflected in different
processes in the main channel anO tne major beá ffable 3.3). In the other sections, bank
processes could be restored and aÍter certain measures (lowering the major bed), processes in
ihe embanked flood plain could be reactivated. With regard to the suitability for ecotopes, the
Common Meuse and Sand and Gravel Pits section currently afford the most scopê Íor low'lying
and consequently, frequently-flooded ecotopes. Ecotopes of this kind also appear to be suitable
along the Lower Meuse (Benedenmaas) and the Tidal Meuse (Getijdemaas) sections, after
loweiing of the major bed. Sections such as the Upper Meuse, the Peelhorst and the Venloslenk
sections appear to be more suitable for'dryer'ecolopes. Shallow water in the major bed in these
sections is also feasible, in connection with the Meuse or isolated..
Case history

As an example of how the guidelines on the geomorphological suitability oÍ ecotopes and
ecological networks could be applied, a case history has been developed. The sections with
develópment opportunities for the woodland, marsh and shallow water ecotope groups, Possibly
aÍter intervention, were determined here. We then determined whether the resulting surface
areas were large enough for key populations of certain species gÍoups and whether any
ecological networks could be Íormed.

The case shows that key areas (for key populations) Íor Íish are possible in shallow water in all
sections. In addition, the sand and gravel pits area could potentially provide key areas for
medium-sized and large birds. Marshes are also suitable along the Sand and Gravel Pits section.
lf certain parts oÍ the major bed are dug out, a key area Íor large birds on a national scale could
even develop. Another core area Íor marshlands lies in the Lower Meuse and Tidal Meuse
sections. This would require a substantial amount oÍ dredging, but these characteristic
marshlands could then be linked with the marshlands in the Biesbosch and the Rhine Ílood plain
channels area for regional bird species. In principle, woodland areas along the entire Meuse
could Íorm a chain oÍ areas. Key areas Íor most oÍ the Ílood ptain Íorest groups are possible
along the common Meuse and the Sand and Gravel Pits sections. Both sectíons support each
othei in this respect. A second key Ílood plain forest area could be realised around the Lower
Meuse and the Tidal Meuse. Most oÍ the primarily flood{ree major bed would have to be dug up
Íor this purpose. ln principle, with the right management, dryer (hardwood) woodlands are
possible along all sections, but are the most characteristic along the Peelhorst and Venloslenk
sections. In this area key populations could develop on a large scale, iï much oÍ the existing

Íarmland is used for naturaÍÍorestry. For large bird specíes, these woodlands could connect with
woodland areas in Germany and Belgium.
Conclusions

The guidelines presented apply primarily at the regional and national scale levels. For vision
Íormation at the local level, they can provide an initial guide and help to place the vision in a
broader context. On every scale level, the possibilities for ecotope development must be
considered in more detailwhen concrete relandscaping plans are deÍined, and the ecological
network Íunction must also be quantified in more detail at that time.
Tablê 0.3: Summary oÍ the Ínost suitable processes and ecotopes in each section oÍ the Meuse distinguished. The npst
suitable processes are shoam in bold type. Three suitabte pr@esses that aretypicd oí the section Írom ahistorical point oÍ
vierv have been selected Íor each section. The shade oÍ grey shovs horrr (relalirrely!) dy,namic the system could becoÍne in
lerms oÍ terrain-Íorming processes: dark grey = very dynamic, light grey = moderately dynamic, whlte = non-dynanric. For an
ep|trlatlon oÍ the terms, please see Appendix 3.
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Tables

2.1

Distinction oÍ species groups and the number of species selected Íor this study in each
group (Appendix 1).

2.2

Distinction oÍ ecotope groups

2.3

Review oÍ relationships between surface area norms (from: Verboom et al., 1997)'
indicative Íigures per scale level. No indicative figure
(in
given
any
Íor
local
event less than 3 km). The indicative figures Íor the
species,
could be
distance measures within which a network can be Íormed (shaded grey) are based on Van
Rooij & Kalkhoven (2000) and assume that 75% ol the species in that scale level can bridge
this distance.

2.4 Categories oÍ dispersion distance and

2.5

Scale levels appropriate Íor the diÍÍerent species groups, speciÍied by ecotope group, based
on the dispersion capacity of the diÍferent guide species in the species groups: L = local
scale level (shaded pale grey), R = regional scale level (shaded medium grey), N = national
scale level (shaded dark grey), I = international scale level (shaded very dark grey).

2.6 Ecotope surÍace area requirement Íor a key population oÍ the various species groups for the
diÍÍerent ecotope groups. Appendix 1 shows the guide species used for each ecotope group
2.7 Species groups sensitive to the barrier effects oÍ roads and canals.
3.1

Suitability processes in the Meuse in the past. Dark grey and ++ = suitable, pale grey and +
= moderátely suitable, white = unsuitable. The table caÁ be read both horizont"lly
"n9 The
vertically, but no comparison has been made with other river systems (9.9. fie Rhine).
('Oever'),
main
the
zone
place:
processes
bank
in
the
take
where
first columns show
the
channel ('Bed.') or on the flood plain or high-water bed level ('Uiterw.'). The sections are in
accordance with Figure 1.3.

3.2

Suitability processes in the Meuse at present. Dark grey and ++ = suitable, pale grey and +
= moderáte[ suitable, white = unsuitable. The table can be read both horizontally and
vertically, but no comparison has been made with other river systems (e.9. the Rhine). ln the
sectionscontrolled byweirs (Upper Meuse, Sand and gravel pit section, Peelhorst section
and Venloslenk section), for certain processes a distinction has been made between the
downstream and upstream part of the section. Upstream processes are indicated inthe leÍt
part of the cell and donwstream processes are indicated in the right part of the cell. The Íirst
columns show where the processes take place: in the bank zone ('Oever'), the main channel
('Bed.') or on the flood pláin or high-watei bed level ('Uiterw.'). ïhe sections are in
accordance with Figure 1.3.

3.3 Suitability processes in the Meuse in the Íuture. Dark grey and ++ = suitêble, palegrey and
+ = moderately suitable, white = unsuitable. The table can be read both horizontally and
vertically, but no comparison has been made with other river systems (eg. the Rhine). In the
sections controlled byweirs (Upper Meuse, Sand and gravel pit section, Peelhorst section
and Venloslenk section), Íor certain processes a distinction has been made between the
downstream and upstream part of the section. Upstream processes are indicated in the left
part oÍ the cell and donwstrèam processes are indicated in the right part oÍ the cell. The Íirst
columns show where the processes take place: in the bank zone ('Oever'), the main channel
('Bed.) or on the Ílood plain or high-water bed level ('Uiterw.'). The sections are in
accordance with Figure 1.3.

3.4 Summary oÍ the most suitable processes and ecotopes for each section, based on Table
3.3, Appendix 1 and the description ot the sections in paragraph 3.4. The highly suitable
processes are printed in bold type (++ in Table 3.3). For each section, three suitable
processes that are also characteristic of the section in historicalterms are selected (S3.4).
The shade oÍ grey shows how (relatively!) dynamic the system can become in terms oÍ

terrain-Íorming processes: dark grey = very dynamic, pale grey = moderately dynamic, white
= non-dynamic.

4.1

The meaning of the hydrodynamic categories Írom the River Ecotope System (in
accordance with WolÍert & Rademakers 1996). ln order to avoid confusion with the
geomorphologicalterminology, the names of the hydrodynamic categories have been
changed here. The 'frequently Ílooded' category corresponds to the RES 'flood plain'
category. The 'intermediately Ílooded' category corresponds to the RES 'natural levee'
category.

4.2

Suitable (see Table 3.5) and characteristic (see $ 3.4) ecolope groups by section, as used in
the case study. The shading shows the degree of suitability: dark grey for the most suitable,
pale grey Íor less suitable and white for unsuitable.

4.3

Present surface areas (in hectares) oÍ shallow water, marsh and woodland in the different
sections of the Meuse

4.4

Surface areas in the case study available Íor the realisation oÍ shallow water, by section.

4.5

Surface aíeas in the case study available for the realisation of marshland, by section.

4.6

Surface areas in the example available for the realisation of woodland, by section. ln the
sections shaded grey, this involves the development of wetland forest (flood plaín forest),
while the other sections involve dryer forest types (hardwood forests). ln this case study,
lowering the floodplain is not an option Íor realisation oÍ the latter type oÍ forest.

4.7

Example of required and potentially available surÍace areas in the case study for the Meuse
as a whole. Grey shading indicates the srface area required for a key area (see Table 2.6).
l= surÍace area can be created in combination with the other ecotope groups, E= when
this surface area is created no room is leÍt for signiÍicant surface areas of the other ecotope
groups. The larger the surface area, the larger the significance in terms of ecological
networks.

Figures

1.1 Working method of the study: on the basis of the ecological

networks, the desirable ecotope

suÍace areas are systematically determined and the ecotopes that can arise with the

various morphological processes are determined for the geomorphological suitability van
ecotopes. Tire geómorphological characteristics of the diÍÍerent sections oÍ the Meuse
determine whicÉ processes may play a role where, so that ultimately, the suitable ecotopes
along difÍerent sections of the Meuse can be identiÍied. Together, these results provide an
indiátion of which ecotopes are suitable where, and the surface areas required for this.

1.2

Example of a number of habitat areas, in which the two left-hand areas are too distant from
the other areas to Íorm an ecological network (as shown by the distance measure Íor a
network). The areas in the right-hand sec{ion oÍ the Íigure are close enough together to allow
exchanges between the habitat areas to form a sustainable ecological network. lf habitat
was to be created in the centre of the figure in this example, all living environments would
be connected in a single large ecologicál network, which would increase the sustainability of
the populations in the two left-hand habitat areas.

1.3

Division oÍ the Meuse into sections. ïhe figure shows the names of the sections as used in
the policy papers. The accompanying sectíon boundaries are shown by dotted lines. The
geomorphological sections, as used in this study, are shown in colour.
as a spiral. At the start of the planning_ process, at
Point 1, the guidelines described here apply. Other requirêmênts and conditions for the use
oÍ space witt also emerge at this stage, on the basis of other Íunctions. The diÍÍerent surface
jnÍormation
area requirements will Èe compared, which may lead to new questions and
pfrase
for example, or
needed,
is
inÍormation
2, this may mean that more detailed
needs. th
conditions.
with
modified
again,
that the same process must be followed once

1.4 The iterative planning process shown

2.1

Diagram oÍ working method Íor determination of the guidelines on the basis of ecological
networks. The areás shaded grey are the quantitative guidelines shown in tables in
paragraph 2.3 and together cónstitute the building blocks for the analysis of the ecological
network Íunction.

2.2

Diagram oÍ the working method oÍ composition oÍ the tables with the surface area,guidelines
Íor éach ecotope group. The surface area requirement for a key population of each species
group is deteràinèd for each ecotope group. This is based on the surÍace area requirement
of 75o/o of the guide species in the species group Íor the relevant ecotope group.

3.1

River cross-section of the Grensmaas with hydrodynamical and morfodynamical
classiÍication. (f rom W aterloopku ndi g Laborátoriu rir t SOal

3.2

Diagram of working method Íor the determination oÍ the geomorphologicalsuitability of
ecoíopes along the Meuse (column shaded grey). The figures refer to the description in the
text.

3.3

Hydraulic slope oÍ the river Meuse based on weighted average bed level in the SOBEKmodelling.

3.4

Current land use in the diÍÍerent sections of the Meuse, based on the 1996 ecotope map
(Meetkundige dienst, 1 998)

3.5a

Cross-section oÍ features of the Upper Meuse.

3.5b

Cross-section of features of the Common Meuse.

3.5c

Cross-section oÍ features oÍ the Sand and gavel pits section.

3.5d

Cross-section oÍ features of the Peelhorst section'

3.5e

Cross-section of features oÍ the Venloslenk section.

3.5Í

Cross-section of Íeatures of the Lower Meuse.

3.5g

Cross-section of features oÍ the Tidal Meuse.

3.6

Example of the determination of the available surface areas oÍ the ecotope group
(soÍtwood) forest along the Common Meuse. Dark green= existing Íorest,
cream=Írequently flooded, yellow=intermediately Ílooded, oÍêÍrgê= rarely flooded, green=
natural area (other than forest), blue= water, black=builded area (see table 4.6).

Résumé
La politigue nationale 14è*plan nationalsur l'aménagement et la gestion des eaux: "Vierde Nota
waterhuishouding')tout comme la Vision de I'administration de la Meuse ("Beheersvisie Maas")
publiée par la Direction du Limbourg du Direction Génerale des Travaux publics et de la Gestion
des Eaux (RWS), déÍinissent les objectiÍs à atteindre pour la Meuse. TouteÍois, ces indications
de la polítique ne sont formulées que dans leurs grandes lignes. Dans la pratique, ces lignes
directrices s'avèrent souvent trop générales pour les projets d'aménagement et les études
planologiques qui portent sur la Meuse (ou sur des parties de son cours). Cette étude a pour but
de Íaciliter I'application structurelle, à un stade précoce de la planiÍication, des aspects
écologiques et géomorphologiques de la Meuse. Elle permet à la Direction du Limbourg du RWS
d'aménager la zone qu'elle administre.
Les principes des réseaux écologiques et de la fréquence géomorphologique servent à élaborer
les indications générales de la répartition spatiale des écoctopes. La prise en compte de la
présence ou de la Íormation de réseaux écologiques dans une zone donnée permet d'ajuster la
répartition spatiale des écotopes aux conditions qu'impose l'écologie à l'occupation des sols. La
formatíon d'ócotopes dépend tant des conditions secondaires écologiques que des conditions
secondaires abiotiques. Les planiÍicateurs pourront utiliser les indicalions formulées pour
élaborer des visions sur certaines zones ou des plans d'aménagement dans le bassin de la
Meuse.
Réseaux écologiques
La première partie de cette étude contient les indications applicables aux réseaux écologiques
pour plusieur groupes d'espèces et plusieurs groupes d'écotopes. En ce qui concerne les
réseaux écologiques, le principal souci est que les habitats se raccordent I'un à I'autre, afin de
protéger les populations d'espèces durables. A cet égard, les Íacteurs déterminants sont la
superficie des habitats et la distance entre ceux-ci. Les indications formulées visent à maintenir
ou à développer des zones dont la superficie soit suÍÍisante pour héberger une population clé. ll
s'agit d'une population dont I'importance est telle qu'elle n'est guère menacée d'extinction et
représente une source stable pour l'environnement.
Le tableau 0.1 présente les chiffres indicatifs des superficies nécessaires aux populations ctésde
groupes d'espèces dans ditÍérents groupes d'écotopes, calculés d'après l'état actueldes
connaissances. Ce tableau montre que pour Íormer un réseau écologique durable, il faut une
superficie environ 4 fois plus grande pour les grands oiseaux, 3 fois plus grande pour des
oiseaux moyens, 1,5 Íois plus grande pour les petits oiseaux et les mammifères et 2,5 fois plus
grande pour les reptiles (aucun chiÍÍre n'est connu pour les amphibies et les insectes).
Tableau 0.1

:

SuperÍicie nécessaire indicative

des ecotopes pour une pqulation clé des ditÍérents groupes d'especes dans

les divers group€s d'ecotopes.
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Outre la superficie, la distance de dispersion est importante. ll s'agit de la distance que des
groupes d'espèces parviennent à Íranchir pour atteindre certaines zones et Íormer ainsi un

Grands

mammífàes

réseau écologique. Les indices des distances se calculent à partir des espèces d'un groupe
d'espèces. Ces données permettent de connaïtre les chiffres indicatifs des dis{ances et de
répartir les groupes d'espèces entre différents niveaux. On voit ainsi à quel niveau un groupe
d'espèces peut développer une population durable. Pour chaque niveau, les capacités de
dispersion permettent de déÍinir la distance de dispersion (tableau 0.2).
Tableau 0.2 : Clmsilication des distances de dispersion et dÊ l€trtÍs indices pouÍ chaque nirreau. ll n'a p6 é{ó pGsible de
déÍinir un indice pour les espèces locales (la distance est en lout cas irÍérizure à 3 km). Les indices des distances zuxqudles
un réseau peut se ÍormeÍ (hachurés en gris) proviennent de l'étude de van Rooij & Kalkhoren (2000). Ces indic€s part€nt dê
lasuppoeítion que7'a/o dessoÍtesdeceniveau peulent ÍranchirladistanceconceÍnée.
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Potentiel géomorpholCIgiques pour le developpement des écotopes
Afin d'évaluer quels sont les écotopes qui se forment le long de la Meuse, et les circonstances
dans lesquelles ils se forment, on a analysé les processus morphologiques qui jouent un rÓle (ou
qui peuvent potentiellement jouer un róle) le long de la Meuse. Des modiÍications apportées au
système Íluvial permettent de maïtriser l'apparition de processus morphologiques, et donc
d;augmenter ou de diminuer les possibilité's'Oe développer certains écotopes tributaires de ces
processus.
Les caractéristiques géomorphologiques de la Meuse servent à distinguer plusieurs trongons plus
ou moins uniformes (au niveau des processus). Cette répartition en trongons est légèrement
diÍférente de celle de la politique que conduit la Direction du Limbourg du Ministère néerlandais
des Ponts et Chaussées. Pour chaque trongon de la Meuse, les processus morphologiques et les
écotopes qui sont survenus par le passé et ceux qui existent actuellement sont définis. Ces
données permettent de déterminer les processus qui, dans certaines conditions, pourront être
rétablis à l'avenir et les écotopes susceptibles d'en résulter (tableau 0'3).
La Grensmaas (Meuse mitoyenne) et en second lieu la Plassenmaas (Meuse à gravières) sont
les tronqons qui ont (potentiellement) la plus forte activité morphologique, comme le montrent
divers processus dans le lit mineur et dans le lit majeur (tableau 3.3). Sur les autres trongons de
la Meuse, il est possible de rétablir certains processus des berges et, après certaines
modifications (baisse du lit majeur), de renforcer certains proces$rs dans les plaines
d'inondation. Actuellement, la Grensmaas et la Plassenmaas ont le plus d'espace pour les
écotopes bas et donc fréquemment inondés. Par ailleurs, le long de la Benedenmaas (Meuse
inÍérieure) et de la Getijdenmaas (Meuse à marée), ces types d'écotopes seraient plus nombreux
après une baisse du lit majeur. Les trongons de la Bovenmaas (Meuse supérieure), de la
Peelhorstmaas et de la Venloslenkmaas sont mieux adaptés aux écotopes ( secs ". En outre,
sur ces trongons, le lit majeur peut très bien avoir des eaux non-proÍonds, soit en connectisn, soit
isolés de la Meuse.
Etude de cas
Une étude de cas illustre la manière d'appliquer les indications au potentiel géomorphologique
des écotopes et des réseaux écologiques. Ën premier lieu, on a déterminé les parties de la
Meuse sur lesquels il est possible de développer trois groupes d'écotopes - " Íorêts > , marais
> et ( eaux peu proÍondes - éventuellemenl après des modiÍications du lit majeur. Ensuite, on
"
détermine si les superficies ainsi obtenues sont suffisamment étendues pour des populations clés
de certains groupes d'espèces, et s'il serait éventuellement possible de former des réseaux
écologiques.

(

L'étude de cas montre que les eaux peu profondes Íavorisent des zones clés pour les poissons
sur tous les trongons de la Meuse. En outre, la Plassenmaas peut, en principe, ménager des
zones clés pour les oiseaux moyens et les grands oiseaux (pour eaux non proÍonds). Les marais
sont aussi caractéristiques le long de la Plassenmaas. En creusant certaines parties du lit
majeur, il est même possible de créer au niveau national une zone clé pour les grands oiseaux.
Une autre zone importante pour les marais se situe sur les trongons de la Benedenmaas et de la

,

Getijdenmaas. lci, des creusements importants seraient nécessaires. Mais pour des sortes
régionales d'oiseaux, ces marais caractéristiques se raccorderaient aux marais du Biesbosch et
de la zone des bras du Rhin. En principe, les forêts peuvent constituer une chaïne de zones tout
le long du cours de la Meuse. Des zones clés pour la plupart des groupes d'espèces des Íorêts
de bois tendre sont envisageables le long de la Grensmaas et de la Plassenmaas. A cette égard,
ces deux trongons se renforcent I'un I'autre. Une deuxième zone clé de Íorêts à bois tendre peut
être créé dans la région de la Benedenmaas et de la Getijdenmaas. Mais à cette Íin, il faut
creuser la plus grande partie du lit majeur. En principe, une gestion adéquate entraïne des Íoràs
sèches (de bois dur) tout le long du cours de la Meuse, et plus particulièrement le long de la
Peelhorstmaas et de la Venloslenkmaas. Dans cette zone, il pourrait y avoir des populatíons clés
à un niveau élevé (national) si une grand partie des terres cultivées actuelles étaient gérées tant
que forêts naturelles. Des espèces de grands oiseaux pourraient passer de ces Íorêts aux Íorêts
d'Allemagne et de Belgique.
Conclusions
Les orientations présentées s'appliquent príncipalement au níveau régional et au niveau national.

Ces orientations constituent une première indication permeltant d'élaborer une vision au niveau
local, et de placer l'ensemble dans un cadre élargi. Mais à tous les niveaux, il est recommandé
de dresser les plans d'aménagemenl concrets, en examinant dans le détail les possibilités de
développer des écotopes, et en quantifiant avec précision la Íonction écologique de réseau.
Tableau 0.3 : Résumé des processus et des écotopes les plus Írápents sur chaque trongon de la Meuse. Les processus
tres Írequents sont imprimés en caretèr€s grm. Pour chaque trongon, trcÍs processus Íréquents sont mêntionnés. lls
carrctérisent la nature (histoÍique) du lrongon concemé. Les parties colorées en gris indiquent si le systèÍÍB psrt de\enir
(relativement l) dynamiquê et inclure des processus de Íormation de sols ; gris Íoncé=très dynamique, gris clair=mqpnneÍn€nt
dynamique, blanc=peu dynamique. L'eplication des term6 utilisés Íigure à l'annêxe 3.
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Tableaux

2.1

Les groupes d'espèces et le nombre d'espèces caractéristiques, sélectionnées pouÍ cette
étude dans chaque groupe d'espèces (annexe 1).

2.2 Les groupes d'écotopes.
2.3 Tableau des rapports entre les normes de la superficie (source : Verboom et al., 1997).
2.4 Catégories de la distance de dispersion et indices de chaque niveau. Pour les especes
localès, il n'a pas été possible de définir un indice (la dislance est en tout cas inÍérieure à 3
km). Les indices permettant de mesurer les distances auxquelles un réseau peut encore se
former (hachures grises) proviennent de l'étude de van Rooij & Kalkhoven (2000). lls
supposent que 75 % des espèces du niveau considéré peuvent franchir la distance
concernée.

2.5 Niveaux applicables aux diÍÍérents groupes d'espèces, spéciÍiés pour chaque groupe
d'écotopes. lls reposent sur la capacité de dispersion des difÍérentes espèces
caractéristiques des groupes d'espèces. L=nivau local (hachures gris clair), R=niveau
régional (hachures gris moyen), N=niveau national (hachures gris foncé), l=niveau
international (hachures gris très Íoncé).
2.6 Superficie d'écotopes nécessaire pour une population clé des divers groupes d'espèces
dans les divers groupês d'écotopes. L'annexe 1 indique les espèces guides qui ont été
utilisées pour chaque groupe d'éco1opes.
2.7 Groupes d'espèces sensibles à I'eftet de barrière des voies et des eaux.
3.1

Les processus morphologiques dans la Meuse dans le passé. Gris Íoncé et ++=Íréquent,
+ =rïloyennement fréquent, blanc=non fréquent. Le tableau peut se lire
verticalement et horizontalement. Aucune comparaison n'est Íaite avec d'autres systèmes

gris clair et

Íluviaux (par ex. le Rhin). La première colonne indique I'endroit oÈ les processus se
déroulent : dans la zone de la berge (= " oever "), le lit mineur (" bed. "), oU sur la laisse
ou au niveau du lit majeur ( " uitenv. "). La répartition de la Meuse entre difÍérents trongons
est la même qu'à la figure 1.3

3.2

Les processus morphologioues dans la Meuse actuel. Gris Íoncé et ++=fréquent, gris clair et

+ =tïoyêonement Íréquent, blanc=non Íréquent. Le tableau peut se lire verticalement êt

horizontalement. Aucune comparaison n'est faite avec d'autres systèmes fluviaux (par ex. le
Rhin). Pour les trongons de débit contrólé (Boven,- Plassen-, Peelhorst-, Venloslenk- en
Benedenmaas) on a fait la distinction entre la partie en aval et la partie en amont du
trongon. Les processus de la partie en amont sont indiquée à gauche dans les cases, les
processus de la partie en aval sont indiquée à droite dans les cases. La première colonne
indique l'endroit oÈ les proces$s se déroulent : dans la zone de la berge (= " oever "), le lit
mineur (" bed. "), ou sur la laisse ou au niveau du lit majeur ( " uiterw. "). La répartition de
la Meuse entre diÍférents trongons est la même qu'à la Íigure 1.3

3.3

Les processus morphologiques dans la Meuse dans le Íutur. Gris foncé et ++=fréquent, gris
clair et + =ÍTloyêÍlÍlêment fréquent, blanc=non fréquent. Le tableau peut se lire verticalement
et horizontalement. Aucune comparaison n'est Íaite avec d'autres systèmes fluviaux (par ex.
le Rhin). Pour les trongons de débit contrólé (Boven,- Plassen-, Peelhorst-, Venloslenk- en
Benedenmaas) on a fait la distinction entre la partie en aval et la partie en amont du
trongon. Les processus de la partie en amont sont indiquée à gauche dans les cases, les
processus de la partie en aval sont indiquée à droite dans les cases. La première colonne
indique I'endroit oÈ les processus se déroulent : dans la zone de la berge (- " oever "), le lit
mineur (" bed. "), ou sur la laisse ou au niveau du lit majeur ( " uitenrv. "). La répartition de
la Meuse entre difÍérents trongons est la même qu'à la figure 1.3

3.4

Résumé des processus et des écotopes les plus fróquents sur chaque trongon de la Meuse.
Ces données reposent sur les tableaux 3.3, I'annexe 1 et les descriptions des trongons de la

Meuse au paragraphe 3.4. Les processus imprimés en caractères gras sont ceux qui sont
très Íréquents (++ dans le tableau 3.3). Pour chaque trongon, trois processus tréquents ont
été choisis. lls caractérisent le trongon du point de vue historique (S3.4). La partie en gris
indique à quel point le système peut devenir (relativement !) dynamique concernant les
processus morphologique ; gris Íoncé=très dynamique, gris clair=moyennement dynamique,
blanc-peu dynamique.
4.1

Explication des catégories hydrodynamiques tirées du régime des écotopes Íluviaux (RES)
(d'après Wolfert & Rademakers, 1966). La dénomination des catégories hydrodynamiques a
été adapté ici pour éviter toute conÍusion avec la terminologie géomorphologique. La
catégorie " fréquemment inondé > correspond à la catége1|s " plaine d'inondation " du
RES. La catfuorie ( moyennement inondé > correspond à la catégorie " levée naturelle "

du RES.

Groupes d'écotopes potentiels (voir tableau 3.5) et caractéristiques (voir $ 3.4) de chaque
trongon appliqués dans l'étude de cas. Le taux de potentiel est indiqué à I'aide de hachures
hachures gris Íoncé= potentiel élevée, hachures gris clair= potentiel moyenne et blanc=
potentiel inexistante.

4.3 Superficies actuelles en hectares des catégories
Íorêts " sur les divers trongons de la Meuse.

" eaux peu profondês ',

.. marais

" et "

4.4 Dans l'étude de cas, superÍicies disponibles pour créer des eaux peu proÍondes sur chaque
trongon.

4.5 Dans l'étude de cas, superficies disponibles pour créer des marais sur chaque trongon.
4.6 Dans l'étude de cas, superÍicies disponibles pour créer des Íorêts sur chaque trongon. Les
trongons hachés en gris sont ceux oÈ sont développéesdes forêls humides (Íorêts de bois
tendre). Les autres tronqons sont ceux oÈ sont créées des Íorêts plus sèches (forêts de bois
dur). Dans l'étude de cas, aucun creusement n'a été prévu pour créer des Íorêts de bois
dur.

4.7 Exemple des superficies nócessaires et potentiellement dísponíble dans l'étude de cas pour
I'ensemble de la Meuse. Hachés en gris sont les superficies nécessaires pour une
population clé (voir tableau 2.6). r= le superficie peut être crée en combinaison avec les
autres groupes d'écotopes, n= la superÍicie ne laisse pas de place pour des grands
superficies des autres groupes d'ócotopes. La plus grand la superficie, le plus grand le
valeur en termes de réseaux éeologiques.

:

Figures

1.1

But de l'étude : à partir de la systématique des réseaux écologiques, déterminer les
superficies d'écotopes qui sont souhaitables. Du point de vue du potentiel
géomorphologique des écotopes, déÍinir les processus morphologiques qui sont à la base
áes divers ecótopes. Les caractéristiques morphologiques de divers trongons de la Meuse
permettent de déterminer les processus susceptibles de jouer un rÓle, ainsi que I'endroit oÈ
ces processus interviennent. Ces données révèlent les écotopes potentiels le. long de la
Meuse et les endroits oÈ ils sont caractéristiques. La compilation de ces résultats partiels Íait
apparaitre les écotopes qui sont caractéristiques, les endroits oÈ ils on du potentiel et les
superÍicies correspondantes.
loin des auÍrês habitats
pour constituer un réseau écologique (comme le montre la mesure de la distance nécessaire
pour former un réseau). Les zones de la partie droite de la Íigure sont sr'Ífisamment proches
i'une de I'autre pour permettre un échange entre les habitats. Par conséquent, ces zones
Íorment un réseau écologique durable. Dans cet exemple, si un habitat était créé au centre
de la figure, tous les habiiats se raccorderaient I'un à I'autre pour Íormer un vasle róseau
écologique. Cela augmenterait la durabilité des populations des deux habitats de gauche.

1.2 Exemple de plusieurs habitats. L'habitat de gauche est situé trop

1.3

Répartition de la Meuse entre difÍérents trongons. Sur cette Íigure, les noms appliqués aux
divers trongons sont les mêmes que ceux des notes de politique. Deux barres indiquent les
limites du trongons concernés. La répartition géomorphologique de la Meuse entre diÍÍérents
trongons appliquée dans cette étude est indiquée en couleurs.

itératiÍ de l'établissernent d'un plan d'aménagement est représenté sous la
Íorme d'une spirale. Au début du processus de la planiÍication, à la date 1, les indications
décrites dans cette étude sont appliquées. Lors de l'étape suivante, d'autres conditions
principales et secondaires affecient í'aménagement par suite d'autres fonctions. Ces
àounáits en matière de superficie sont confrontés I'un à I'autre. Parfois, il en résulte de
nouvelles questions, et de nouveaux renseignements sont nécessaires. Lors de la phase 2,
il faut par exemple réunir de nouvelles informations détaillées ou répéter le processus en
appliquant les conditions secondaires.

1.4 Le processus

2.1

Reproduction schématique de la méthode de travail permettant de définir les indications à
partir des réseaux écologiques. Les parties en hachures grises sont les indications
quantitatives mentionnéàs dans le tableau du paragraphe 2.3. Ces données compilées sont
les pienes de taille permettant d'analyser la Íonction écologique de réseau.

2.2

Reproduction schématique de l'élaboration des tableaux, assortie des indications de la
superficie pour chaque groupe d'écotopes. Pour chaque groupe d'écotopes..et chaque
groupe d'espèces, on définit la superficie nécessaire à une population clé d'un.groupe
d'espèces. Ces inÍormations sont obtenues en prenant une superficie néceseaire de 75 %
pour les espèces caractéristlques du groupe d'espèces dans le groupe d'écotopes
concerné.

3.1

Réproduction en coupe transversale du Grensmaas avec classiÍication hydrodynammique et
morphodynam ique (W aterloopkundi g Laboratori u m 1 994)

3.2 Reproduclion schématique de la méthode de travail permettant de déterminer la Íré-quence
géomorphologique des écotopes le long de la Meuse (case hachée en gris). Les chiffres
renvoient à la description correspondante dans le texte.

3.3

Dénivellation de la Meuse basée sur la moyenne pondérée du proÍil du lit du model SOBEK.

3.4

Occupation actuelle des sols sur les difÍérents trongons de la Meuse, d'après la carte des
écotopes de 1996 (Service géomètre, 1998)

3.5a Reproduction schématique en coupe transversale des caractéristiques de la Bovenmaas.
3.5b Reproduction schématique en coupe transversale des caractéristiques de la Grensmaas.

3.5c Reproduction schématique en coupe transversale des caractéristiques de la Plassenmaas.
3.5d Reproduction schématique en coupe transversale des caractéristiques de la Peelhorstmaas.

3.5e Reproduction schématique

en coupe transversale des

caractéristiques

de

Venloslenkmaas.

3.5f Reproduction schématique en coupe transversale des caractéristiques de la Benedenmaas.
3.59 Reproduction schématique en coupe transversale des caractéristiques de la Getijdenmaas.

3,ó Exemple de la détermination des superficies disponibles du groupe d'écotopes Íorêt (à bois
tendre) le long la Grensmaas (Meuse Mitoyenne). Vert foncé=forêt existant, crème=inondé
Íréquemment, jaune= inondé moyennement fréquent, orange=inondé rarement, veri= zone
-. naturelle (autre que Íorêt), bleu= eau, noir=zone urbanisée (voir tableau 4.6).

la

Voorwoord
Binnen het project Ecologisch Herstel Maas (EHM) is sinds 1992 een aantal onderzoeksprojecten
uitgevoerd waarin veel kennis is vergaard rond het ecologisch Íunctioneren van de Maas met als
doel een bijdrage te leveren aan het ecologisch herstel van deze rivier. In de hier gepresenteerde
studie is juist geen nieuwe kennis vergaard, maar is bestaande kennis bij elkaar gebracht en
vervat in praktische handreikingen waarmee planvormer, visievormer en beleidsmaker zijn
voordeel kan doen. Hierin zijn twee verschillende aspecten van het ecologisch Íunctioneren van
de Maas samengebracht: ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom van
ecotopen.
Het grootste deel van de informatie die in dit rapport is verwerkt, is bijeengebracht door
ondezoeksbureau Alterra;wat betreft de geomorfologische kansrijkdom in de personen van
Gilbert Maas, Henk Wolfert en Arjan Koomen en wat betreft deecologische netwerken in de
persoon van Sabine van Rooij. Voor het onderdeel met betrekking tot geomorfologische
kansrijkdom van ecotopen was Margriet Schoor (RIZA) inhoudelijk projectbegeleider. Voor dit
onderdeel was de samenwerking met Willem Overmars en Alphons van der Winden van bureau
Stroming en Janrik van den Berg van de vakgroep fysische geografie van de Universiteit
Utrecht, essentieel. Hun grole gebiedskennis en kennis van morÍologsiche processen van de
Maas zelt en referentiesystemen in het buitenland en in de historie heeÍt voor een belangrijk deel
invulling gegeven aan de beschrijving van de verschillende Maastrajecten. Daarnaast hebben de
volgende personen een inhoudelijke bijdrage geleverd (o.a. in de vorm van een workshop): Bas
Pedroli (Alterra), Mirjam van Roode, Jaap Goudriaan (Directie Limburg), Marjolijn Haasnoot,
Claus van den Brink (RIZA). Voor het onderdeel met betrekking tot ecologische netwerken is
binnen RIZA het nodige voorwerk verricht in besprekingen binnen het cluster ecologie van de
afdeling Watersystemen Rivieren door Jennie Simons, Noël Geilen, Corian Bakker en Ubo
Pakes. Peter Jesse heeÍt meegedacht over de manier waarop de richtlijnen naar een ruimteljke
analyse vertaald kunnen worden en de resulterende G|S-bewerkingen uitgevoerd. De
projectbegeleiding vanuit het RIZA was in handen van Wendy Liefveld, die ook voor de
verschillende onderdelen inhoudelijke bijdragen heeÍt geleverd. De projectbegeleiding vanuit de
Directie Limburg is verzorgd door Lisanne Aerts en Marjolijn Ransijn, die op minutieuze wijze de
verschillende concepten hebben becommentarieerd.
De verschillende bijdragen zijn verwerkt in dit EHM-rapport, dat een aanzet geeÍt hoe in het
ruimtegebruik langs de Maas rekening gehouden kan worden met het samenspel van ecologie en
morÍologie om zo een bijdrage te leveren aan het herstel van natuurlijker en duurzaam
Maassysteem.

Inleiding

1.1 Aanleiding
Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken
van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waar onder de Maas, waarmee een duuzaam
gebruik blijft gegarandeerd, is de hoofddoelstelling van de Vierde Nota Waterhuishouding. Het
herstellen van de veerkracht door aan te sluiten bij natuurlijke processen het van watersyslemen
is een belangrijke leidraad voor het toekomstig waterbeheer. In de nota is aangegeven dat hier
op twee manieren inhoud aan kan worden gegeven:
Maak gebieden meer zelfvoorzienend door waterconservering te stimuleren en walerbufÍering
te bevorderen. Er kan zo een bijdrage geleverd worden aan het voorkomen van wateroverlast
en het vergroten van het oppervlak natte natuur.
Vergroot het zelfregulerend vermogen van watersystemen door in rivieren de van origine
aanwezige dynamische processen toe te laten.
Voor het voortgaande ecologische herstel van watersystemen is aangegeven dat het lonend is
verder te investeren in Íysieke herstelmaatregelen. Bij de herstelmaatregelen liggen veiligheid en
natuuronlwikkeling in elkaars verlengde met veiligheid als randvoorwaarde. Daarnaast wordt
aangegeven dat uit het oogpunt van de duurzaamheid van populaties het gewenst is dat grote
eenheden van natuurgebieden ontstaan.

.
.

Zowel vanuil het landelijke beleid als vanuit de Beheersvisie Maas zijn doelstellingen voor de
Maas weergegeven: "De Maas stroomt als een natte as door een groen, karakteristiek
rivierenlandschap. De oevers en natuurgebieden staan onder invloed van rivierdynamiek,
waardoor de ecologische ontwikkeling gestimuleerd wordt. In de uitenruaarden komen
zelfregulerende populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen voor. Trekvissen
vinden weer een geschikte leefomgeving dankzij goede waterkwaliteit en geschikte fysische
condities." Dit streefbeeld van de Maas kan bereikt rnrorden door het behoud van bestaande
natuurwaarden, onlwikkeling van riviergebonden ecotopen en ontwikkeling van ecotopen in
samenhang met landschapsbepalende Íactoren.
Vanuit deze doelstellingen is de behoeÍte ontstaan aan een inslrument om toe le passen bijde
inrichting van het beheersgebied van RWS Direclie Limburg. De beleidsdoelen zijn op
hooÍdlíjnen geformuleerd, wat in de praktijk voor inrichtingsprojecten en studies aan deeltraiecten
van de Maas in de meeste gevallen te globaal blijkt. Doordat, onder andere, een ruimtelijke
specífícalie ontbrreekt moet bij elk project opnieuw gediscussieerd worden over de na te strevên
natuurwaarden. Hierbijdreigt het gevaar dat men op termijn een verzameling gebieden kriigt die
èÍ allemaal op elkaar lijken ('eenheidsworst') èÍ onderling geen samenhang vertonen
('postzegelverzameling'). In beide gevallen leidt dit niet tot veerkrachtige en duurzame systemen.
Door rekening te houden met de ruimtelijke samenhang van gebieden, oÍwel ecologische
netwerken, kan de ruimtelijke verdeling van ecotopen aÍgestemd worden op de eisen die vanuit
de ecologie gesteld worden aan het ruimtegebruik. Hiermee kunnen de keuzes die gemaakt
moeten worden in een inrichtingsproces m.b.t. de oppervlakte verdeling ook ecologisch
onderbouwd worden. Of de gewenste ecotopen ook daadwerkelijk kunnen ontstaan hangt voor
een belangrijk deel af van de abiotische randvoorwaarden ter plaatse. De kansrijkdom van
ecltopen wordt grotendeels bepaald door het wel oÍ niet optreden van bepaalde morfologische
processen.

1.2

Doel

Doel van deze studie is het opstellen van richtlijnen waarmee de principes van ecologische
netwerken en kansrijkdom van ecotopen toegepast kunnen worden in het beleid en beheer van
Rijkswaterstaat Directie Limburg. Het gaat er hierbij om handreikingen te geven voor de
ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas waarmee beleidsmakers en planvormers reeds
in een vroeg stadium de randvoorwaarden ten aanzien van de ruimtelijke samenhang van
(leeÍ)gebieden en ecotopen in de besluitvorming mee kunnen nemen.

í,3

Opzet

ln deze studie gaat het er enerzijds om de eisen die vanuit ecologie aan de ruimtelijke verdeling
van ecotopen gesteld worden te kwantiÍiceren, anderzijds moet ingeschat kunnen worden in
hoeverre deze eisen realiseerbaar zijn en moet dus ook rekening gehouden worden met de
kansrijkdom voor het ontstaan van dêze ecotopen. Om deze reden is gekozen voor een
tweeledige aanpak waarbij enerzijds vuistregels met betrekking tot de principes van ecologische
netwerken uitgewerkt zijn en anderzijds de kansrijkdom van ecotopen op basis van
morfologische processen in beeld is gebracht (figuur 1.1). De geomorfologische kansrijkdom van
ecotopen geeft een beeld van de mogelijkheden en kenmerkendheid van ecotopen langs de
Maas terwijl de ecologische netwerkbenadering aangeeft welke oppervlaktes van die ecotopen
wenselijk ziin. Oe richtliinen kunnen zowel aÍzonderlijk als gecombineerd toegepast worden in hel
planvormingsproces (Íiguur 1 .1 ).
tn deze studie zijn rivierkundige randvoorwaarden opgenomen in de analyse van de
mogelijkheden voor ecotoopontwikkeling (zie $ 3.2), maar er zijn geen berekeningen gedaan om

de effecten van ecotoopontwikkeling op de waterstanden te bepalen.

GeormoÍologische
Kansrijkdom
ecompen
per traject

Figuur 1.1 Opzet studie: rnanuit de ecologisehe netwerken systemati€k ri/ordên de vrrcnselijke oppervlakles van €otopen
bepaald en \oor dê geomorÍologische kansriikdom van ecotopen wordt bepaald bii welke morÍologische processen welke
ecotop€n kunnen ontstaan. De geomorfologische kenmerken van verschillende tr4êcten van de Maas bepden welke processen
waaÍ eon rol kunnen spelen, zodA uteindeliik aangegeven kan worden wdke ecoctwen waaÍ langs de Maas kansriik ziin.
Samen geven deze deelresultaten een indicatie van w€lkê ecotopen waar kansrijk zijn en aan welke oppeMdctes daartÍi
gedacht moet woÍden.

Ecologische netwerken
Voor het overleven van planten en dieren zijn grootte, vorm, ligging en kwaliteit van de
leefgebieden en de mogelijkheden voor uitwisseling tussen deze gebieden belangrijk. Door
rekening te houden met de eisen die populaties van soorten stellen aan die natuur kan een
meerwaarde bereikt worden. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan welk type natuur en
welke kwaliteit, maar ook aan de grootte van het natuurgebied en de ligging ervan ten opzichte
van andere leefgebieden. Samenhang creëren is het sleutelproces in deze benadering. Het
analyseren van ecologische netwerken geeÍt inzicht in de mate waarin deze samenhang bereikt
wordt
Een ecologisch netwerk bestaat uit een aantal leefgebieden van een bepaalde soort. Deze
leelgebieden zijn groot genoeg om populaties van die soort te kunnen herbergen en de
leeÍgebieden liggen zo dicht bij elkaar dat individuen van die soort van het ene naar het andere
leeÍgebied kunnen trekken (Íiguur 1.2). Hoe meer leeÍgebieden in het ecologisch netwerk met

elkaar in verbinding staan en hoe groter de totale oppervlakte leefgebied des te groter de kans
op voortbestaan van de betreffende soort. Nog mooier is het als de leeÍgebieden zo dicht bij
elkaar liggen dat ze êen aaneengesloten gebied vormen. Grote oppervlaktes aaneengesloten
leefgebied bieden de beste mogelijkheden voor het duurzaam voorkomen van populaties van
verschillende soorten. Door nu deze aspecten van ecologische netwerken te kwantificeren
kunnen gebieden geanalyseerd worden op hun ruimtelijke ecologische waarde.
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Figuur 1.2:Voorbeeld van een aantal loefgebieden wa€u\an de linker twee leeÍgebieden to \êÍ v4r de andae gebieden aÍliggen
om een ecologisch netwerk ts \,oÍmen (te zien aat de aÍstandsmaat \,oor een nelwerk), de gebieden in het Íechter d€êl \ran de
figuur figgen wel dicht genoêg bij elkaar om uitwisseling lussen de leeÍgebieden mogdiik te maken en rrormen hiermee een
duurzaam ecologisch netwerk. Wanneer in dit vooÈedd een leeÍgebied gecreëerd zql worden in het centrum van de fíguur,
zouden alle leeÍgebieden met €ll€aÍ \rerbonden vvorden in een groot ecologisch netwerk wat de duuaaamheid van de populaties
in de links twee ledgebieden veÍgroot.

Geomortobgische kansrijkdom ecotapen
Om in te kunnen schatten welke ecotopen onder welke omstandigheden langs de Maas kunnen
ontstaan is een analyse gedaan van de gepmorfologische processen die langs de Maas een rol
(kunnen) spelen. Morfologische processen zijn een van de belangrijkste abiotische
randvoorwaarden voor het ontstaan van ecotopen langs (natuurlijke) rivieren. Hierbij moet
gedacht worden aan oeveraÍkalvi ng, aanslibbi ng, meandervorm ing, oeverwalvorm ing,
rivierduinvorming, etc. DÍt soort processen treedt in de Maas met name op bij zeer hoge afvoer
omdat de kracht en het transporterend vermogen van het water dan hoog genoeg is. Door
veranderingen in het riviersysteem kan gestuurd worden in het optreden van morÍologische
processen. Hiermee kunnen de mogelijkheden voor het ontstaan van bepaalde, van deze
processen aÍhankelijke, ecotopen verkleind oÍ vergroot worden.

1.4

Studiegebied

De studie ornvat het zomer- en winterbed van de Maas van de grens bij Eijsden tot Hedel (het
beheersgebied van Rijkswaterstaat directie Limburg), waarbij in beperkte mate rekening
gehouden wordt met invloeden vanuit de rest van het stroomgebied van de Maas (bijvoorbeeld
door sedimenttoevoer oÍ kwelstromen). Daarnaast worden ook handreikingen gegeven over hoe
om te gaan met gebieden buiten het studiegebied in relatie tot ecologische netwerken.

Om aan te kunnen geven waar langs de Maas welke ecotopen kansrijk en kenmerkend zijn is de
Maas ingedeeld in trajecten. Deze trajectindeling is gebaseerd op een aantal relevante
geomorfologische kenmerken en wijkt daardoor op bepaalde begrenzingen iets aÍ van de
trajectindeling die in beleidsnotities van RWS directie Limburg gehanteerd wordt (zie figuur 1.3).
Hoe deze traiectindeling precies tot stand is gekomen wordt in paragraaf 3.2 en 3.3 toegelicht.
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Figuur 1 .3: Indding Mocs in trci€cien. ln defiguur stocn de ncrnen urr detrcieclen zods gehcniead in bddónofitje.
debijb€fiorendetrciecfegrenzen zijn met streepjes v,eerg@ts/en. In klflr is degeornorfoloqischefigectind€ling
ocngege\€r' zods gehcntesd in deze studie

1.5

Toepassing

Planvorming is een iteratieÍ proces (zie figuur 1.4) waarbij op een bepaald moment interactie
plaatstvindt tussen de ecologische en andere functies. Deze studie levert informatie om de
eêrste voorwaarden of eisen vanuit ecologie met betrekking tot de ruimtelijke invulling op tafel
te kunnen leggen. Per project zal de precieze invulling in de praktijk verschillen omdat de
speciÍieke omstandigheden steeds andere randvoorwaarden met zich mee brengen (b.v.
financiën, andere claims op de ruimte, etc,). Deze verschillende uitwerkingsmogelijkheden
worden hier niet allemaal behandeld. Ter illustratie wordt een voorbeeld gegeven van een
mogelijke toepassing voor de Maas (Hoofdstuk 4). Overigens zijn de richtlijnen in principe ook
toepasbaar voor andere riviersystemen.

Figuur 1.4: Het iteratieve planvormingsproces weergegeven als spiraal. ln het begin van het planvormingsproces, op
moment 1, zijn de hier beschreven richtlijnen van toepassing. Daarnaast zullen in dit stadium andere eisen en
randvoorwaarden t.a.v. het ruimtegebruik naar voren komen vanuit andere functies. Deze set aan oppervlakte-wensen

wordt met elkaar geconÍronteerd wat tol nieuwe vragen en informatiebehoefte kan leiden. In fase 2 kan dit betekenen dat,
bijvoorbeeld meer gedetailleerde inÍormatie nodig is oÍ dat hetzelÍde pfoces nogmaals doorlopen wordt met een
aanpassing van de randvoorwaarden.

1.6

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het onderdeel met betrekking tot de ecologische netwerken besproken.

Hierin worden zowelde werkwijze voor dit specifieke onderdeelals de resultaten en de
conclusies toegelicht (linkerdeel figuur 1.1). ln hoofdstuk 3 wordt op analoge wiize het onderdeel
met betrekking tot de geomorfologische kansrijkdom van ecotopen besproken. Hierin is
opgenomen een bespreking van de karakteristieken per traiect en een aantal tabellen waarin
deze karakteristieken zijn vertaald naar kansrijke processen per traject. ln hoofdstuk 4 wordt
geschetst hoe de gepresenteerde resultaten toegepast kunnen worden in de planvorming en
welke aanvullende informatie daar nog bij nodig is. In $ 4.4 wordt een concreetvoorbeeld van
een toepassingsmogetijkheid gegeven voor de Maas. In hooÍdstuk 5 wordt kort ingegaan op de
betrouwbaarheid van de resultaten en de kanttekeningen die bij de toepassing in acht genomen
moeten worden. Ten slotte wordt in hooÍdstuk 6 een aantal aanbevelingen gedaan voor verdere
uitwerkingen van deze eerste aanzet voor richtlijnen voor de planvorming. In de bijlagen staat
een aantal tabellen met achtergrondinformatie waar in de tekst naar wordt verwezen.

Omdat de onderwerpen "ecologische netwerken" en "geomorÍologische kansrijkdom van
ecotopen" voor een goed begrip beide veel achtergrondinformatie behoeven, is in de bijlage
een lijst met de belangrijkste begrippen toegevoegd. Begrippen die hierin staan ziin met een
asterix ( ) in de tekst aangegeven.

2

Ecologische netwerken

2.1

lnleiding

Om de ruimtelijke ecologische waarde van gebieden te kunnen analyseren wordt in deze studie
gebruik gemaakt van de principes van ecologische netwerken. Bij ecologische netwerken draait
het vooral om de samenhang van leefgebieden. Hierbij zijn oppervlakte en aÍstand van
leeÍgebieden kernbegrippen. Over de kwaliteit van het leefgebied worden geen uitspraken
gedaan; in deze studie wordt aangenomen dat alle ecotopen een vergelijkbare, goede kwaliteit
hebben. Op deze manier zijn alleen de ruimtelijke aspecten bepalend voor de uitkomsten.
*
Opperulakte
De oppervlakte van een leeÍgebied bepaalt hoeveel individuen van een soort er kunnen leven.
Het aantal individuen bepaalt ho.e groot de populatie is en daarmee, hoe groot de kans is dat de
populatie zich op een duuzame manier kan handhaven. Hoe groter de populatie, des te kleiner
de kans op uitsterven en des te duurzamer de populatie. Wanneer een populatie, binnen een
samenhangend gebied, zo groot is dat de kans op uitsterven klein is en ze daarmee een stabiele
bron vormen voor de omgeving, noemen we het een sleutelpopulatie (Bakker red. 1999), het
bijbehorende leefgebied een sleutelgebied.

Op zichzelf biedt een sleutelgebied geen garantie voor net duuzaam voorkomen van een soort,
maar met aanvullend leeÍgebied in de omgeving kan het ielatieÍ gemakkelijk een duurzaam
ecologisch netwek vormen. De soortsdiversiteit in sleutelgebieden zal naar venilachting hoger
zijn dan in meer geÍragmenteerde gebieden. Sleutelgebieden vormen als sterke kernen dan ook
een zeer belangrijk onderdeelvan ecologische netwerken.
Afstand
Ook de afstand tussen leefgebieden speelt een belangrijke rol. Wanneer twee leeÍgebieden op
.
dusdanige aÍstand van elkáar liggen ciat een organisme-van de ene plek naar de andere kan
trekken op zoek naar nieuw voortplantíngsgebied (díspersíe), is er sprake van een netwerk. Deze
uitwisselingsmogelijkheid tussen gebieden verhoogrt de duuzaamheid omdat, wanneer een
populatie op een plek uitgestorven is, herkolonisatie vanuit nabij gelegen gebieden plaats kan
vinden (zie Íiguur 1.2).
Belangrijke kanttekening bijde ecologische netwerkmethode is dat de soorten waarvan gebruik
gemaakt wordt niet het doel van de studie vormen, zij staan alleen model voor een bepaald type
natuur en ruimtegebruik.
Leeswijzer
ln paragraaf 2.2 wordt de werkwijze en enkele essentiële basisbegrippen toegelicht. In paragraaf
2.3 worden de vuistregels met betrekking tot ecologische netwerken geformuleerd in de vorm
van tabeflen met kengetallen en een beschrijving. In paragraaÍ 2.4wordteen aantal aanvullende
handreikÍngen gedaan waar rekening mee gehouden kan worden bijde toepassing van de
richtlijnen.
Voor meer achtergrondinformatie rond ecologische netwekstudies in het algemeen wordt
verwezen naar Bakker (red. 1999).

2.2

Werkwijze

ln dit onderdeel van de studie zijn de uitgangspunten en randvoonryaarden op een rij gezet die
vanuit de kennis opgedaan in reeds uitgevoerde netwerkstudies, geÍormuleerd konden worden.
Een schematische weergave van de gevolgde werkwijze is weergegeven in figuur 2.1. De
nummers verwijzen naar de beschrijving in de tekst.
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Fignrur 2.1: Schematische weergarc werkwiize wor het b€palen wn de richtlijnen vanuit ecologische ndwerken. De gfiis .
gearceeÍde vld*en ziin de l$anttatie\re richtliinen die ziin weergegeven in tarbellen in paragrad 2.3. eÍr \oímen tezafiEn cle
bouwstenen voor het analyserefi van de ecdogische netw€ÍkÍunctie.

1. Selectie gidssoorten uit databestand
Ecologisché netwerken geven informatie over het ruimtegebruik door soorten. Omdat het
onmolelijk is alle.mogelijke soorten hierin te verwerken wordt in netwerkstudies gebruik gemaakt
van "gidssoorten"-. Gidssoorten vertegenwoordigen een zo breed mogelijk spectrum aan soorten
die in het tê onderzoeken gebied kunnen voorkomen en versnipperingsgevoelig zijn. In een
(LARoH-)databestand is van een groot aantal gidssoorten inÍormatie verzameld die voor
ecologische netwerken van belang is (zie ook Bakker red. 1999). Uit deze lijst zijn 114
gidssoorten geselecteerd die gebruik maken van ecotopen die langs de Maas voorkomen (bijlage
1), wat overigens niet wil zeggen dat deze gidssoorten ook daadwerkelijk langs de Maas

voorkomen.
2.lndeting in soortgroepen en schaalniveau's
ór";;1;"g" ri;tt íÀt geselecteerde vissoorten (bijlage 1) beter hanteerbaar te maken is een
indeling gemaakt in 9 soortgroepen. Deze indeling is gebaseerd op een vergelijkbaar
opperviaXtebehoefte voor e-en sieutelgebied. Deze indeling komt grofweg overeen qet de grootte
van organismen en met taxonomísche groepen (zie tabel 2.1). Alle 114 geselecteerde vissoorten
zijn in één van de soortgroepen ingedeeld (bijlage 1).

Tóel

2.1: Onderscheiden soortgroepen en het aantal vooÍ deze studie geoel€cteerde gidss@rten die in elke smrtgroep vallen
(bijlage 1).

Onderscheiden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

soortgroepen

Kleine vogels

Áantal geselecteerdê

qid8soorten

\ogels

40
32
26

Kleine zoogdieren

4

Grote zo€dieren

3

Middelgrote rcgels
Grcne

Reptielen

1

AmÍhieên

2
3

Vissen
Insecten.m€rcÍotauna
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Naast een bepaalde oppervlaktebehoefte u,orden gidssoorten ook gekenmgrkt door de afstand
die ze kunnen aÍleggen op zoek naar nieuw voortplantingsgebied (dispersie vermogen). Globaal
is op basis van deze dispersieafstand een indeling te maken in vier groepen, hier schaalniveau's
genoemd: gidssoorten met een klein dispersievermogen horen bij een lokaalschaalniveau
omdat ze maar een kleine actieradius hebben. Gidssoorten met een gemíddeld
dispersievermogen zijn van regionaalschaalniveau en gidssoorten met een groot
dispersievermogen zijn van nationaal schaalniveau. Er zijn zelÍs gidssoorten die zulke grote
aÍstanden kunnen aÍleggen dat leeÍgebieden op internationaal schaalniveau binnen hun bereik
liggen.

3. lndeling Maas- ecotopen in ecotoopgroepen
Voor de bepaling van oppervlakte richtlijnen zijn de leeÍgebieden van de verschillende
gidssoorten vertaald naar ecotopen (van Rooij & Kafkhoven 2000). Uit het Rivier-EcotopenStelsel (RES, Rademakers & Wolfert 1994), waarin de ecotopen voor het rivierengebied zijn
beschreven, zijn de ecotopen die momenteel langs de Maas voorkomen geselectèerd op basis
van de ecotoopkartering (Meetkundige Dienst 1998) (bajlage Z).Omdat het in deze studie om
indicatieve richtlijnen gaat is ervoor gekozen de richtlijnen voor ecologische netwerken te
formuleren op het niveau van ecotoopgroepen waarin de Maasecotopen geclusterd zijn. De
ecotopen die langs de Maas voor kunnen komen zijn in 6 ecotoopgroepen íngedeeld (tabel 2.2).
Deze ecotoopgroepen omvatlen de belangrijkste natuurlijke ecotopen en vormen duidelijk
onderscheidende typen leefgebied voor verschillende soorten. Door de ecotopen samen te
brengen in groepen kunnen bijelke ecotoopgroep bovendien voldoende kenmerkende
gidssoorten ondergebracht worden. Hierdoor is de oppervlakte-indicatie die bijde ecotoopgroep
getormuleerd wordt niet van de eisen van 1 soort afhankelijk.
T

&d

2.2: Onderscheiden ecotoopgroepen

Ecltoopgroep
Ondiep water
Slranden, slikken en plateÍl
Moeras
Ruigte
Natuurl$ke rMabegeleidende
Natuurlijke rivierbegelddende

gmschrilving
b.v. orrdiep zomerbed, nevengeul, strang
b.v. grindbank, zandstÍand, slikkige oeveÍ, steilwand

bcsen

graslanden

b.v. moerasruigte, ÍietmoeÍas, Í(wdmoêras
b.v. uiterwaardruigte, oeverwalruigle,
b.v. zachthoutooibos, hardhoutooibos, moerasbc
b.v. grazige moerassige uiteÍwaaÍd, grazige uiterwaarden, oeveÍyvd-

slrooÍnddqrasland

4. Toedeling gidssoorten aan ecotoowroepen
Op basis van het ecotoopgebruik van de geselecteerde gidssoorten (zie van Rooij & Kalkhoven
2000) zijn deze toegekend aan één oÍ meer ecotoopgroepen (bijlage 1). Veel gidssoorten maken
gebruik van meerdere ecotoopgroepen. Een aantal gidssoorten maakt gebruik van verschillende
ecotoopgroepen voor broeden en Íoerageren. Ook kunnen gidssoorten voor verschillende
levensstadia aan verschillende ecotoopgroepen gebonden zijn. ln al deze gevallen is de soort
aan meerdere ecotoopgroepen toegekend.

5. Bepaten opperulakte richtlijn per soortgroep per ecotooryroep
Voor elke ecotoopgroep is gekeken welke gidssoorten hier gebruik van maken. Vervolgens is
voor de soortgroep waar die gidssoorten in thuis horen bepaald welk oppervlak ongeveer nodig is
voor een sleutelpopulatie. Hoewel de verschillende gidssoorten per soortgroep een vergelijkbaar
ruimtegebruik hebben, zijn er verschillen in de exacte opperulakte-behoefte per gidssoort. Om
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toch een globale richtlijn aan te kunnen geven is ernaar gestreefd die oppervlakte aan te houden
waarbij 75o/ovàn de gidssoorten in de soortgroep een sleutelpopulatie kunnen vormen. Dit getal
is gekozen om tot een oppervlakterichtlijn te komen die niet aÍhankelijk is van de gidssoorten
met een extreme oppervlaktebehoefte, maar waarvan het grootste deel van de gidssoorten in
een soortgroep profiteert (figuur 2.2l.De richtlijnen voor de oppervlaktebehoefte per
ecotoopgroep per soortgroep zijn weergegeven in tabel 2.6. Deze basistabel vormt het
belangrijkste onderdeel van de richtlijnen vanuit de ecologische netwerken.

Soortgroep
jrossooÍI
iidssoort
iidssoort
iidssoort

a:

I

oppeÍuÍx a

Ecotoopgroep

b: oppervlak b
c: oppervlak c
d: oppeMak d

I

3oortgro@ l: oppervlak {a;b)

ioortgr@ ll: oppervlak (eÍ;g)

Soortgroep ll

3oortgroep lll: oppeMak (h)

jlossooÍI e: oppeMaÍ e

lidcemrt Í' nnnmrlak f
iidssoort g: oppervlak

S

icotoopgroep ll

$ortgroep lll

Soorlgroep l: oppeÍvlak (c;d)

iidssoort h: oppeMak h
iidssoort i: oppervlak i
iidssoort i: oppervlak j

SoortgÍoep lll: oppervlak

(ij)

Figuur 2.2: Schematische weerga/e v€ul hd samenstdlen vm de tabdlen met de oppeMaktsricht$in€n per ecoloopgroq. Per
ecot@groep is de oppervlaktebehoeÍte vooÍ een slzutelpo,prlatiê per soortgro€p beffild. Dit is gedaan op basis van de
oppervfaktebehoefte mn 75o/owÍt de gidssoorten in de soortgroep loor de betreffende ecotmpgroêp.

6. Bepaten afstandsJichttijn

per schaal n iveau

De dispersieafstand (geclassificeerd in schaalniveau's) is van belang omdat deze afstand
bepalend is voor de afstandsmaat waarbinnen een netwerk gevormd kan worden (figuur 1.2).

Leefgebieden binnen die aÍstandsmaat vallen nog binnen het ecologisch netwerk. Deze
afstandsmaten zijn bepaald op basis van de dispersieafstanden van de gidssoorten die bij het
betreffende schaalniveau horen (zie biilage 1, zie ook van Rooij en Kalkhoven 20Q0). Per
schaalniveau is een richtlijn voor de dispersieaÍstand geformuleerd. Hierbij is, net als bijde
oppervlaktebehoefte, aangehouden dat het grootste deel van de gidssoorten van het betreffende
schaalniveau de afstandsmaat kan afleggen. De dispersiea{standen per schaalniveau zijn
weergegeven in tabel 2.4. Deze richtgetallen zijn niet uitgesplitst voor elke afzonderlijke
ecotoopgroep, zoals bijde oppervlakterichtlijnen omdat deze gegevens niet op dit detailniveau
bekend zijn. Wel is in tabel 2.5 aangegeven welke schaalniveau's voor welke soortgroepen
relevant zij n, gespecif iceerd voor de verschillende ecotoopgroepen.
7. Bepaten opperutakterichtt'tjn ecologisch netwerk

Op basis van de oppervlaktebehoefte en het dispersievermogen van de verschillende
gidssoorten in de soortgroepen in combinatie met expert-kennis en ervaringen met
modelberekeningen is bepaald welke oppervlaktes per soortgroep nodig zijn om een ecologisch
netnrerk te vormen in verhouding tot de oppervlaktes die nodig zijn voor een sleutelpopulatie. Dit
is weergegeven in tabel 2.6.

t0

2.3

Richtliinen en handreikingen vanuit ecologische netwerken

Een van de belangrijkste conclusies uit vorige netwerkstudies is dat het creëren van grote
aaneengesloten oppervlaktes leefgebieden de grootste meerwaarde heeft voor soortgroepen.
l-lier kunnen sleutelpopulaties ontstaan die een kleine kans op uitsterven hebben en tevens een
ondersteunende bron voor de omgeving kunnen vormen. Dit is nog belangrijker dan het creëren
van verbindingszones of kleinere gebieden die samen eén netwerk vormen. Daarom wordt in de
vuistregels in eerste instantie ingezet op de oppervlaktes die nodig zijn voor ten minge een
sleutelpopulatie. Uiteraard zijn kleinere oppervlaktes nog wel nodig en kan met verbindingszones
of stapstenen versterking van het netwerk bewerkstelligd worden, maar dit wordt pas in de
tweede fase in beschouwing genomen. Het creëren van uitsluitend kleine gebiedjes, ook al zijn
die met elkaar verbonden, levert weinig kansen op voor duurzame populaties en wordt alleen als
noodoplossing aangedragen.

2.3.1 Richtlijnen voor ecologische netwerken
Zoals in $ 2.1 is aangegeven is voor een duurzaam netwerk naast een sleutelpopulatie
aanvullend leeÍgebied noodzakelijk. In tabel 2.3 is de verhouding weergegeven tussen de
benodigde oppervlakte aan leefgebied voor een sleutelpopulatie en voor een duurzaam netwerk
waarin een sleutelpopulatie aanwezig is. Dit varieert van een Íactor 1.5 voor kleine vogels en
zoogdieren tot een factor 4 voor grote vogels en zoogdieren. De kolom 'Duurzaam netwerk
zonder sleutelpopulatie'wordt in deze studie niet gebruikt omdat het juist gaat om het realiseren
van sleutelgebieden. Bovendien zijn de oppervlaktes die hierbij horen in Nederland niet te
realiseren (met uitzondering wellicht van het lokale schaalniveau).
Tabel

2.3

O\rerzicht verhoudingen tussen oppeMaktaumen (uit Verboorn et

Diergroep

Sleutelpopulatie

Grote vogels

1

Middelorote vooels
Klêane vogeb en
zooodieÍên

1

3
1.5

Reotielen

AnÍlbieh

I)rrurzaam netTrerk
met sleutelooDulatie
4

2.5

en insecten

2.3.2 Richtlljnen voor aÍstandsmaten

pr

d.,

1997).

Duurzadn netuveÍk
zonder shutelDoDulatae
6
5
2
2.5
20 leeÍoóieden

schaalniveau

De aÍstand waarover aanvullend leeÍgebied nog in relatie staat tot een sleutelgebied en
waarlcinnen dus een ecologisch netwerk gevormd zou kunnen worden, is afhankelijk van het
dispersievermogen van gidssoorten. Op basis van het dispersievermogen van de gidssoorten
zijn per schaalniveau klasses van dispersieaÍstanden aangegeven die op dat schaalniveau van
toepassing zijn. Op basis hiervan zijn richtgetallen voor de afstandsmaten gedefinieerd (van
Rooij& Kalkhoven 2000)
Richtgetallen die voor de maximale aÍstand tussen leefgebieden grofweg kunnen worden
aangehouden zijn voor regionaal schaalniveau zo'n 10 km en voor nationaalschaalniveau zo'n
40 km (tabel2.4). Deze afstand kan zo'n 75o/ovàn de gidssoorten overbruggen. Er waren te
weinig gidssoorten van Europees schaalniveau beschikbaar om hiervoor op dezelÍde wijze een
richtgetalte geven. Voor het Europees schaalniveau kan als vuistregelde ondergrens van de
dispersieklasse worden aangehouden, d.w.z. 100 km (van Rooij & Kalkhoven 2000).
Met de in deze studie gehanteerde indeling in soortgroepen is niet elke soortgroep beperkt tot 1
schaalniveau waarbij sleutelpopulaties gevormd kunnen worden. Zo geven bijvoorbeeld
vissoorten, die wat oppervlaktebehoefte betreÍt redelijk eenduidig zijn, wat betreÍt hun dispersieeigenschappen heel grote variatie te zien, met sommige vissoorten op lokaal schaalniveau en
andere op Europees schaalniveau. Andere soortgroepen hebben een nauwere range in
schaalniveau's, zoals de amfibieën die uitsluitend op lokaal schaalniveau van toepassing zijn. De
schaalniveau's die op de verschillende soortgroepen van toepassing zijn, zijn gepresenteerd in
tabel 2.5. Hierin is ook aangegeven of dit varieert voor de verschillende ecotoopgroepen. 7o zln
er voor de ecotoopgroep natuurlijk bos wel kleine vogels van internationaal schaalniveau, maar
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voor de ecotoopgroep moeras niet. Om te zien van welke schaalniveau's in deze studie
gidssoorten geselecteerd zijn wordt verwezen naar bijlage 1.
Tabel 2.4: Klassen van dispersieaÍstand en richtgetallen per schaalnivezu. Vmr lokale soorten kon geen richtgetd aangegeven
worden (in elk gêval kleiner dan 3 km). De richtgetatlen vóor de afstandsmaten waaÍbinnen nog een netlv€rk gevoÍmd lkan
worden (grijs gearceerd) zijn gebaseerd op van Roo'ri & Kdkhoven (2000) en ga€a eÍvan uit dal 75olo van de soorlen van dd
schaalnivean deze
Lokaal

<3km

Regionaal

3-30 km
30-100 km
>'100 km

Nalionad
lnternationaal

TSel 2.5: Schaalnivezu's die passen bij de verschillende soortgro€pen, per €cotoopgÍoep gespeciÍiceerd, góaseerd op het
dispersiwermogen van de varschillende gidssoorten in de soortgro€pen. L=lokad schadnivear (lichlgnijs gearceeÍd),
R=regionad schadnivear.r (middelgriis geíceêÍd), N=nationaal schaalniveau (donkegriis geaÍceerd), l=internationaal
schaalniveau (zeer donketgrijs gearceerd).

Ecotoop

Ondiep wateÍ

Saarlnroe-n

slraÍroen,
slikken en
plalen

MoeÍas

Naluufliik
grasland

Ruigle

LN

Kleine
zooodieren
Grote zoogdieren

Natuurliil(ê
bos

L

Fíeplreren,

AmÍibieên
Vissen
Ins@Ien,
macroÍzuna

L

L
L
L

fffi

L

L

2.3.3 OppervlaktebehoeÍte sleutelpopulaties
Per ecotoopgroep zijn voor de soortgroepen van tabel 2.1 richtgetallen voor de oppervlaktebehoeÍte aangegeven. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel2.6. Deze richtgetallen
zijn in de meeste gevallen gebaseerd op meerdere voor de ecotoopgroep kenmerkende
gidssoorten. De meeste ecologische netwerk-inÍormatie is bekend van vogelsoorten. Van andere
soortgroepen zoals insecten eá amfibieën kunnen voor een bepaald ecotoop vaak slechts enkele
gidssoorten gebruikt norden. Op basis van expertkennis (van Rooij & Kalkhoven 2000) is
ingeschat dat de gebruikte gidssoorten naar ven rachting geen sterk aÍwijkend ruimtegebruik
hebben vergeleken met andere soorten die in de soortgroep thuishoren, maar waar geen
netwerkgegevens van bekend zijn.

Ïabel 2.6: OpperuaktebehoêÍle am ecotoop \rcor een sl€rrtdpeulatie rran de verschillende soortgro€pen
ecc[oopgro€pen. ln bijlage 'l is veÍmeld welke gidssoortm hier per ecotoopgro€p \oor gebruik zijn.
Cppervlalte

)ndiep water

iha)
nsecten
50

Stranden, slikken,
olaten

iloeres

llatuurllrk

Ruigte

rroor de verschillende

Naluurlflk bos

grasland

Insecten

/issen

Kldne
zooodieren

(dne

AmÍibie

400

zoogdieren

t00

Replielen

(eine, Midd€lgfote

1000

+ Kleine rogels

lnsecten

AÍÍïfibieen

Srote\oqds
1500

/liclclelQrote +

Midddgrole +

irote voqels

Grotê vooêls

t000

Vlidddgrde+
Kleine vogels

Kleine vogels

10000

Middelgrote

Middelgrole +
Grote \6dels

25000

vmels
3Ícte \ogels

Srote
zoogdieren

Srote \og€ls
(dne rrogels

Grote
zooqdieren

Ondiep water
ln de ecotoopgroep ondiep water vallsn voor de Maas ondiep zomerbed, ondiepe zand- en
grindbedding, aangekoppelde en afgesloten strang, stagnante strang en beekgeul (zie bijlage 2).
Deze ecotoopgroep komt momenteelweinig voor langs de Maas. Het zijn vooralde aquatische
soortgroepen die gebruik maken van ondiep water, naast een aantalvogels die hier hun voedsel
vinden. De oppervlakte-eisen zijn voor de aquatische gidssoorten niet erg hoog, Een oppervlak
van ongeveer 5 ha is voldoende om een sleutelpopulatie van insecten te herbergen. Wil de
aanwezigheid van deze soort echter betekenis hebben voor het gehele ecosysteem, dienen op
meerdere plaatsen langs de Maas gebieden aanwezig te zijn en is één sleutelpopulatie langs de
Maas onvoldoende. De oppervlakte-behoefte voor vogels geeft een indruk van de wensen ten
aanzien van deze ecotoowroep op een hoger niveau in de voedselketen.
Voor de grote en middelgrote vogels van ondiep water zijn zowel het regionale als het nationale
en het internationale schaalniveau relevant. Voor vissen zijn alle schaalniveau's van belang en
voor insecten alleen het lokale en regionale schaalniveau (tabel 2.5).
Voor het daadwerkelijk voorkomen van soorten in ondiep water zijn natuurlijk vele
eigenschappen van belang die vooral te maken hebben met de waterkwaliteit. Zo is voor een
aantal soorten (bijvoorbeeld reoÍiele soorten) een minimale stroomsnelheid van belang. Ook het
substraat, de aanwezigheid van waterplanten het zuurstofgehalte etc. zfln van bêlang. Aspecten
die te maken hebben met de kwaliteit van de ecotoopgroepen zijn hier niet verwerkt, wat in het
achterhooÍd gehouden moet worden bijde interpretatie (hooÍdstuk 4).

Stranden, sllkken en platên
De ecotoopgroep "stranden, slikken en platen" bestaat langs de Maas veelal uit smalle zone's
langs de oeverlijn, met specifiek voor de Grensmaas ook grindstranden en grindbanken.
Kenmerkende gidssoorten die in deze ecotoopgroep voorkomen zijn pioniersoorten die bestand
zijn tegen dynamische omstandigheden (hoge hydro- en morfodymaniek). Dit soort milieu's zijn
zeer kenmerkend en waardevol voor eên natuurlijk riviersysteem. Evenals in de ecotoopgroep
ondiep water is de oppervlakte-behoefte van insecten hier klein. Voor amfibieën zijn in het
algemeen het aantal poelen en de afstand tussen de poelen van belang. Voor deze studie is dit
omgerekend naar êen oppervlakte van het ecotoop waar deze poelen in voor kunnen komen.
Voor amfibieën zijn verder grote wegen en kanalen een belangrijk aspect in het landschap omdat
deze een moeilijk overbrugbare barrière vormen. ln een dynamische ecotoopgroep als "stranden,
slikken en platen" zullen wegen echter weinig voorkomen. Alle soortgroepen vogels hebben in
deze ecotoopgroep een vergelijkbare, relatief lage, oppervlaktebehoefte.
Zowel de insecten als de amfibieën hebben hier betrekking op het lokale schaalniveau, insecten
daarnaast ook nog op regionaal schaalniveau. De kleine vogels hebben betrekking op regionaal
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en naiionaal schaalniveau, de middelgrote en grote vogels vooral op regionaal, nationaal en
internationaal schaalniveau (tabel 2.5).

Moeras
ln de ecotoopgroep moeras vallen riêtmoeras, moerasruigte, moerassige uitenraard en
kwelmoeras. Moerasbossen zijn ingedeeld bijde ecotoopgroep Rivierbegeleidend b.9s.
Moerassige ecotopen komen in de huidige situatie weinig voor langs de Maas. Er zijn veel
versnippelingsgevoelige vogelsoorten die hun leefgebied vinden in moerassige ecotopen. Het
betrefi vogeÉ van zowel regionaal als nationaal schaalniveau. Op regionaal schaalniveau zijn
ook groteloogdieren indicatieÍ voor de êcotoopgroep moeras. De oppervlakte behoefte van
deze soortgroep is groot, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat het ecotoop niet
overaloptiÉraai geJchikt is voor deze soortón en er dus extra oppervlakle van nodig is.
Het lokale en regionale schaalniveau is van toepassing op kleine zoogdieren. Voor de kleine
moerasvogels zijn alle schaalniveau's relevant. Voor middelgrote en grote vogels en grote
zoogdieren het rêgionale , nationale en internationale schaalniveau. Voor (kleine en grote)
zoogdieren en (kléine en middelgrote) vogels is vaak de nabijheid van open water als
Íoerageergebied belangriik. Dit moet in het achterhooÍd gehouden worden bijde interpretatie van
Oe inórmàtie in tabel e.O. gen aantal grote vogelsoorten heeft juist een groot oppervlak
geconcentreerd aaneengesloten onverstoord moeras nodig.

Natuurliike rivierbegeleidende graslanden
In deze ecotoopgroep vallen alle grasland-ecotopen zoals bijvoorbeeld moerassig
uiterwaardgrasiahd, óeverwalstroomdalgrasland en hoogwatervrij hooiland. Grasland-ecotopen
zijn in de meeste gevallen semi-natuurlijk (of een overgangsstadium) omdat zonder begrazing of
maaibeheer de meeste graslanden uiteindelijk in bos zouden veranderen. Het is de enige
ecotoopgroep waar (in deze studie) reptielen voor geselecteerd zijn. Deze soortgroep is van
regionaal schaalniveau. De insecten zijn in deze ecotoopgroep zowel voor een lager
schaalniveau als een hoger schaalniveau indicatief, maar hebben toch een grotere oppervlakte
behoefte dan de reptielen. Voor alle soortgroepen vogels zijn het regionaal en nationaal
schaalniveau relevant, voor grote vogels ook het internationaal schaalniveau (tabel 2.5).

Ruigte
In de ecotoopgroep Ruigte vallen ecotopen als Structuurrijke ruigte, Soortenarme ruigte,
Oevenrval ruigte, etc. Ruigte kan een overgangsecotoop zijn van onbegraasd grasland naar
bijvoorbeeld ótruweel- of bosvorming. Deze ecotoopgroep stelt weinig kritische randvoonruaarden
eÁ is in het algemeen niet moeilijk te realiseren. Vaak is Ruigte het eerste ecotoop dat ontstaat
na een fysieke ingreep, bijvoorbeeld in het kader van natuurontwikkeling. Ruigte-ecotopen zijn
dan ook een van de weinige natuurlijke ecotopen die het in de huidige situatie al goed doen langs
de Maas.
Opvallend aan deze ecotoopgroep is dat zelÍs voor lokaal schaalniveau al een flinke oppervlakte
nodig is: de amfibieën hebben hier zo'n 1000 ha nodig. Dit heeÍt te maken met het feit dat
amfibieën een bepaald aantal poelen nodig hebben voor een sleutelpopulatie (zie $ 2.4)
waarvoor een groot oppervlak van deze ecoloopgrosp nodig is. Arnfibieën zijn zeer gevoelig.. .
voor de barièr-ewerking van wegen in het gebied vanwege hun trekgedrag in voortplantingstfid
(zie tabel 2.8).
I

Voor alle vogelsoorten zijn de schaalniveau's regionaal, nationaal en internationaalvan belang.
Als voor dezó gidssoorteh sleutelpopulaties langs de Maas gerealiseerd kunnen worden kan dat
dus een grote Íitstraling hebben naar andere gebieden.

Natuurlllke rivierbegeleidende bossen
Onder natuurlijke rivierbegeleidende bossen verstaan we zachthoutooibos, hardhoutooibos en
struweel. Momenteel komt, op een paar snippers in natuurgebiedjes na, nog maar weinig ooibos
voor langs de Maas. Toch liggen hier goede mogelijkheden voor het vormen van
sleutelgebieden, vooral ook omdat versterking gezocht kan worden met bosgebieden buiten het
winterbed.
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Alleen kleÍne zoogdieren zijn Ín deze ecotoopgroep van lokaal schaalniveau. Voor regionaal en
nationaal schaalniveau zijn alle soortgroepen van vogels relevant. Opvallend is in dit opzicht de
oppervlakte behoefte van de groep kleine vogels die voor deze ecotoopgroep groter is dan van
de middelgrote en grote vogels. Kleine vogels zijn hier, evenals grote vogels ook op
internationaal schaalniveau van betekenis. Grote zoogdieren hebben hier, net als in het moeras
een grote oppervlakte behoefte, maar zijn hier alleen van belang voor regionaal schaalniveau.

2.3.4 Aanvullende handreikingen bij de toepassing van de tabellen
Prioritering
Omdat het realiseren van kleine oppervlaktes vaak minder problemen oplevert dan het vinden
van ruimte voor grote aaneengesloten gebieden, wordt bij het gebruik van tabel 2.6 geadviseerd
om in eerste instantie te kijken of er mogelijkheden zijn om grote oppervlaktes te realiseren voor
soortgroepen met een grote oppervlaktebehoeÍte Deze gidssoorten hebben vanwege hun grote
oppervlaktebehoeÍte een grotere uitsterfkans. Hiermee worden alle soortgroepen die minder
hoge oppervlakte-eisen stellen eveneens afgedekt. Op deze manier wordt het meest complete
ecosysteem nagestreefd. Met het nehilerkinstrument wordt geen enkele uitspraak gedaan over
bijvoorbeeld de voedselwebrelaties in een gebied, maar duideliik is wel dat de kans op een
compleet ecosysteem groter wordt naarmate je grotere oppervlaktes kunt reafiseren. Vaak horen
deze grote oppervlaktes bij een hoog schaalniveau. Een netwerk op een hoog (bijvoorbeeld
nationaal) schaalniveau, strekt zich waarschijnlijk uit tot buiten het winterbed van de Maas.
Niet alleen de hoge schaalnivau's, maar ook de lagere schaalniveau's zijn van groot belang. Juist
omdat soorten van een lager schaalniveau zich minder ver kunnen verplaatsen hebben ze een
kleinere kans om nieuwe gebieden te koloniseren. In de praktijk van hel natuurherslel blijkt
echter dat kleine oppervlaktes en aÍstanden nog wel gerealiseerd worden. Moeilijker blijkt het
grote oppervlaktes en relaties over grotere afstanden tot stand te brengen. Om deze reden
krijgen de hogere schaalniveau's hier extra aandacht.
Wanneer in de toepassing blijkt dat het hoogste schaalniveau een onhaalbare zaak is omdat er
onvoldoende oppervlakte aanwezig is of gecreëerd kan worden, kan ervoor gekozen worden om
in te zetten op de eerstvolgende soortgroep met een kleinere oppervlaktebehoefte.
Stapstenen
tvtei Uenup van tabel 2.4kangezocht worden naar verbindingen Ín de vorm van stapstenen

tussen sleutelgebieden. Wanneer 2 sleutelgebieden geïsoleerd van elkaar liggen kunnen ze
verbonden worden wanneer tussen deze plekken geschikt leefgebied gecreëerd wordt (zie Íiguur
1.2). Dit verhoogt de duurzaamheid van de sleutelpopulaties omdat de uitwisseling tussen de
gebieden verhoogd wordt. Voor het zoeken naar locaties voor deze stapstenen kunnen dezelfde
afstanden uit tabel 2.4 gehanteerd worden. De grootte die een stapsteen zou moeten aannemen
is zeer moeilijk aan te geven en wordt momenteel nog onderzocht. Als richtlijn kan aangehouden
worden dat de stapsteen groot genoeg moet zijn om geschikt leeÍgebied te vormen voor een
aantal paartjes (>1) uit een soortgroep.

Vorm ecotopen
In het algemeen levert een indicatie van het totaal beschikbare oppervlak van een ecotoopgroep
in een gebied, onvoldoende informatie om een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid
van sleutelgebieden. Het gaat nadrukkelijk om (min of meer) aaneengesloten oppervlaktes.
Daarnaast is niet alleen de grootte, maar ook de vorm van die aaneengesloten oppervlakies van
belang. Wanneer 50 ha bos als een smalle strook langs de rivier ligt heeft dit een andere functie
dan wanneer het geconcentreerd is. Aan de ene kant heeÍt de vorm van het leefgebied invloed
op randetfecten zoals versloring (hoe hoger de rand-oppervlakte verhouding, hoe meer
verstoring). Veel soorten zijn hier gevoelig voor en geven de voorkeur aan een geconcentreerd
leeÍgebied. Aan de andere kant zijn er een aantaÍ soorten díe hun leefgebied juist in
overgangszones vinden. Zo is bijvoorbeeld voor de otter de overgang land(riet)-water van groot
belang. Voor deze gidssoorten geldt het omgekeerde en is een geconcentreerd leeÍgebied dat
maar voor een klein gedeelte aan het water grenst minder interessant dan een lijnvormig
leefgebíed dat juist voor het grootste deel langs het water ligt. Het is moeilijk om deze aspecten
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in kwantitatieve vuistregels te vangen. Voor een deel is het reeds verwerkt in de richtgetallen in

tabel2.6.
Soortspecifieke eisen
ln de meeste gevallen is men niet geïnteresseerd in de eisen die een speci{ieke gidssoort stelt
omdat inrichtingsplannen vrijwel nooit op één soort worden aÍgestemd. Wanneer dit toch het
geval is, kan men er rekening mee houden dat gidssoorten die van land en water-ecotopen
gebruik maken vaak expliciet gebaat zijn bij overgangszones land-water. Dit geldt voor grote
ioogdieren als de Bever en de Otter, maar ook voor kleine zoogdieren zoals de Waterspitsmuis
en sommige vogels zoals Grote karekiet en de Oevezwaluw. Als voorbeeld kan aangehouden
worden dat de Bever zo'n 80 km. overgang bos-water nodig heett voor een sleutelgebied.
Oevezwaluwen en lJsvogels hebben bijvoorbeeld weer steilwanden langs het water nodig van
enkele tientallen kilometers lengte (van Rooij & Kalkhoven 2000).
Naast gidssoorten die specifiek gebaat zijn bij overgangszones land-water zijn er ook gidssoorten
die vooral afhankelijk zijn van het aantal plekken geschikt leefgebied en niet zozeet van het
oppervlak van díe leeÍgêbieden. Dit geldt voor de meeste amfibieën die in zeer hoge dichtheden
iri foebn voor kunnenlomen, maar voor een duurzaam voortbestaan wel afhankelijk zijn van ^ hei aantal poelen in een bepaald gebied. Ter indicatie kan aangehouden worden dat ongeveer 20
poelen nodig zijn voor een sleutelpopulatie. Ook voor deze soortgroep zijn de19 speciÍieke eisen
verurerkt in àe vuistregels in tabel 2.6. Voor de detailinrichting van een gebied kan meer rekening
gehouden worden met deze speciÍieke eigenschappen.

Versnippering/banières

,:r-'

Wanneer men op een ecotoopkaart op zoek gaat naar oppervlaktes van êen bepaald egotppP,
zullen er veel plekken zijn die niet precies aaneengesloten zijn, maar bijvoorbeeld gescheiden
worden door een ander ecotoop oÍ een weg. Zo is een snelweg door bos een minder groot
probleem voor een vogel, dan voor de Das. Voor de Das zal hiermee het oppervlakte geschikt
bcotoop in twee delen worden gesplitst, terwijl het voor de vogel 1 geheel vorml. Vanwege het
detailniveau is het moeilijk hier richtliinen voor te geven. Voor de effecten van barrierewerking
wordt verwezen naar tabel2.7 waarin verrneld is welke soortgroepen gevoelig ziin voor barrières
en voor welk soort barrières.
Tfuelz.TiSoortgroepen die geroelig zijn vmr barrièrarerking van weg€n en water.

Grote zoogdieren
Reptiden
Vissen

wegon en wateÍ met sleile kad6
w€gen en wateÍ mêt steile kade
wêgen en water met steil€ kade
Stuwen

Naast deze heel herkenbare barrières kan het zijn dat een bepaald type ecotoop weinig
aantrekkelijk is voor bepaalde gidssoorten. Zo zal een boomkikker moeite hebben met het
overstêken van een groot gebied met akkers, terwijl dezelfde oppervlakte struweel beter
overbrugd kan worden. Het creëren van een veóíndingszone kan dan een oplossing zijn.
Deze aspecten maken in Íeite onderdeel uit van de detailinvulling van een inrichtingsplan oÍ
komen aan de orde wanneer expliciet iets voor een bepaalde soortgroep gedaan wordt. Deze
latere Íases van de planvorming vormen geen ondenrerp van deze studie en daarom wordt hier
verder niet op ingegaan.
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2.4

Aanbevelingen

Belangrijk om hier nog eens te benadrukken is dat in de ecologische netwerkbenadering alleen
de ruimtelijke eisen van gidssoorten verwerkt zijn. Niet meegenomen aspecten zijn bijvoorbeeld:
water- en bodemkwaliteit, voedselbeschikbaarheid, predatie, verstoring, etc. Mede daarom
kunnen deze richtlijnen nooit de gehele ecologische inbreng in de planvorming afdekken.
Gebruik soorten
Het wordt sterk afgeraden veel nadruk te leggen op de eisen die individuele gidssoorten stellen
aan hun omgeving. In de eerste plaats zijn lang niet voor alle kenmerkende Maassoorten
gegevens m.b.t. netwerk-eigenschappen voorhanden. In de toepassing van de hier
gspresenteerde richtlijnen is dit geen probleem omdat het gebruik van de ruimte door specifieke
Maassoorten meestalte koppelen is aan een vergelijkbare gidssoort die wel is opgenomen.

Gebruik van een specifieke gidssoort zal niet vaak opportuun zijn omdat het er in de praktijk
vaak niet om gaat die ene kenmerkende soort terug te kríjgen, maar een compleet en gezond
systeem na te streven, waar mogelijk die kenmerkende soort deel van uit zou kunnen maken.
Het gevaar van het gebruik van specifieke soorten schuilt er ook in dat snel de indruk wordt
gewekt dat de richtlijnen een voorspelling geven m.b.t. het voorkomen van die soort. Wanneer
aan de oppervlakte-behoefte voor eên gidssoort voldaan wordt, is dit echter absoluut geen
garantie dat deze gidssoort het daadwerkelijk goed zal doen in het gebied. Hiervoor zijn vele
andere factoren mede van belang die niet in deze richtlijnen zijn opgenomen. In de meeste
gevallen is gebruik van de richtlijnen per ecotoopgroep dan ook nauwkeurig genoeg, zeker in de
eerste íase van de planvorming.
G ebru i k opperul akte- ric htl ij n e n
Het is belangrijk de oppervlakte-indicaties in globale zin te gebruiken en niet als keiharde
voorspellingen te hanteren. Onzekerheden met betrekking tot de oppervlakte-indicaties hebben
te maken met het Íeit dat de richtlijnen gebaseerd zijn op een selectie van soorten. De
samenstelling van de soorten in een soortgroep zou de uitkomsten kunnen beTnvloeden met
name in de groepen waarin weinig soorten opgenomen zijn (b.v. insecten). Verder zijn bijde
bepaling van de oppervlakte-richtlijn bepaalde keuzes gemaakt, zoals bijvoorbeeld dat 75% van
de soorten met de richtlijn uit de voeten moet kunnen.

De gegevens van de verschilfende gidssoorten die aan de basis liggen van de oppervlakterichtlijnen kennen zelf ook een onzekerheidsmarge (Houweling eÍ a/ 1999). Voor sommige
soorten is deze onzekerheid groter dan voor andere, bijvoorbeeld omdat de normen op minder
basisgegevens gebaseerd zijn. Ook om deze reden wordt aangeraden de eisen van gidssoorten
niet in detailte gebruiken.
Een andere bron van onzekerheid heeft te maken met de vertaling van leeÍgebied naar
ecotopen. Op zich is wel goed bekend van welke ecotopen soortgroepen gebruik maken. Wat
minder zeker is, is in hoe het beschouwde ecotoop in de praktijk ontwikkeld is en dus welk deel
van het ecotoop ook daadwerkelijk geschikt leeÍgebied vormt voor de betrefÍende soort. Voor
zover hier wel algemene indicaties voor bestaan is dit verwerkt in de opperulakte-eisen van de
soorten.
De oppervlake-richtlijnen zijn geschikt voor indicatieÍ gebruik, wat betekent dat wanneer
aangegeven wordt dat 500 ha ooibos gewenst is, dit niet wil zeggen dat 450ha nutteloos is. Ook
hier geldt echter weer: hoe meer hoe beter. In de uiteindelijke afwegingen spelen meer functies
een rol en zullen afwegingen gemaakt moeten worden.

Evenals bij de geomorÍologische kansrijkdom voor ecotopen, kunnen de richtlijnen voor de
ecologische netwerken verbeterd worden door de basis inÍormatie te verbeteren. Zo ontbreekt in
een aantal soortgroepen nog veel kennis om oppervlakterichtlijnen op te kunnen stellen. Met
name insecten ontbreken om deze reden nu bijde meeste ecotoopgroepen.
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3

GeomorÍologische kansriikdom voor ecotopen langs de Maas

3.1

Inleiding

ln een natuurlijke rivier zijn morfologische processen een belangrijke sturende Íactor voor het
ontstaan van ecotopen in zomer- en winterbed. Door de sterke antropogene invloed spelen de
morÍologische processen in de huidige rivieren van Nederland nauwelijks nog een rol.
Uitgangspunt in het beleid is het streven naar een veerkrachtig riviersysteem waarin de
natuurlijke processen zo veel mogelijk hersteld worden waardoor op duurzame manier veiligheid,
scheepvaart en ecologisch herstel verenigd kunnen worden.
Wanneer men de werking van morfologische processen wil analyseren loopt men in de huidige
situatie al snel tegen de beperkingen van het huidige riviersysteem aan. Om een beeld te krijgen
van de mogelijkheden om processen die nu nauwelijks meer een rol spelen terug te krijgen, is in
deze studie vooral gekeken naar de historische situatie, toen het riviersysteem nog minder
verstoord was. Op basis van de kansrijkdom voor morÍologische processen wordt aangegeven
waar globaal langs de Maas mogelijkheden aanwezig zijn voor de ontwikkeling van de
verschillende ecoiopen. Bij het bepalen van de kansen voor deze processen in een toekomstige
situatie is rekening gehouden met randvoorwaarden vanuit veiligheid of scheepvaart die een
beperking voor de rivierdynamiek kunnen vormen. Morfologische processen spelen vooral een
rol in het deelvan het winterbed dat onder invloed van de rivier staat (hoge hydrodynamiek).
Hoogwatervrije gebieden in het winterbed staan nauwelijks onder invloed van morÍologische
processen (zie figuur 3.1). Er worden wel handreíkingen gegeven over hoe om te gaan met de
gebieden die buiten deze invloedssfeer liggen. De kansen voor morÍologische processen en
ecotopen zijn kwalitatieÍ geÍormuleerd en zijn ruimtelijk globaal aangegeven. Bijtoepassing in de
praktijk zullen andere randvoorwaarden (zoals voorwaarden voor andere Íuncties dan natuur)
mede bepalen welke locaties daadwerkelijk in aanmerking komen voor ecotoopontwikkeling.
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Figuur 3.1: DwarsproÍiel van de Grensma€xs met veÍschillende klassen van hydrodynanriek
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Leeswijzer
De opbouw van de paragraaf is als volgt:
in paragraaf 3.2 wordt de werkwijze voor de bepaling van de morfologische kansrijkdom van
ecotopen langs de Maas toegelicht. Hier komen ook de voor deze studie gedefinieerde
randvoorwaarden aan de orde.
in paragraaÍ 3.3 wordt een indeling van de Maas in riviertrajecten gepresenteerd, aÍsmede de
factoren die hierop van invloed zijn;

.
.
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in paragraaf 3.4 wordt per traject een beschrijving gegeven van processen en ecotopen die
vah betang zijn in het verleden, het heden en de (mogelijke) toekomst. Hierbijwordt steeds
achtereenvol gens behandeld :
een beschrijving van de historische rivierdynamiek in deze trajecten en de daarbij
behorende morÍologische processen;
een overzicht van, vanuit historisch perspectief, kenmerkende ecotopen voor deze
trajecten;
een opsomming van de veranderingen die het traject heeÍt ondergaan
een beschrijving van de processen en ecotopen die een rol (kunnen) spelen in de
huidige en toekómstige situatie, al dan niet na de uitvoering van bepaalde

o
o
o
o

.

maatregelen;

in paragraaÍ 3.5 wordt op basis van het voorgaande de kansrijkdom van procêssen en
ecotopèn voor de verschillende maastrajecten geschetst en samengevat in drie tabellen
waarin de meest kansrijke processen en ecotopen per traject in de historische, huidige en
een toekomstige situatie zijn weergegeven.
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3.2 Werkwijze

l. lnformatiebronnen
Voor de bepating van de geomorfologische kansrijkdom van ecotopen langs de Maas is
uitsluitend gebruik gemaakt van bestaande kennis; vakliteratuur, beleidsdocumenten en
kaartmateriaal (figuur 3.2). Daarnaast is een aantal specialisten geraadpleegd, zowel bilateraal
als in workshopverband (zie voorwoord). Er zijn geen nieuwe gegevens verzameld oÍ nieuwe
G|S-bewerkingen gedaan.
2. Trajectindeting
De morÍologische processen die een rol (kunnen) spelen langs de Maas zijn aÍhankelijk van een
aantal omstandigheden die op verschillende plekken langs de Maas variëren. Deze
omstandigheden zijn bijvoorbeeld het verval, het bodemsubstraat, de hoogte van het winterbed,
etc. Langs de Maas is een aantaltrajecten onderscheiden die vanuit de historische situatie een
aantal kenmerkende eigenschappen bezitten die van invloed zijn op de morÍologische processen
(figuur 3.2). Deze indeling lijkt in grote lijnen op de trajectíndeling die in beleidsnota's van
Rijkswaterstaat directie Limburg gehanteerd wordt. Een uitzondering vormt de Noordelijke Maas,
die in deze studie opgedeeld is in een stuk Peelhorstmaas en Venloslenkmaas. Aangegeven is
hoe deze trajectindeling op basis van een aantal gebiedseigen kenmerkende eigenschappen zich
verhoudt tot kenmerkende eígenschappen in de huidíge en toekomstíge situatie (paragraaf
3.3.2). Een aantal eigenschappen is door ingrepen zoals stuwing en normalisering in de huidige
situatie namelijk niet meer terug te vinden. ln de toekomst kunnen de effecten van bepaalde
ingrepen op de morfologische processen wellicht gemitigeerd worden.
M o rf o log i sche processe n
De kansen voor het optreden van morfologische processen in de Maas zijn ingeschat op basis
van kennis vanuit de historische situatie, de huidige situatie en (in mindere mate) van
reÍerentiesystemen. Per traject is nagegaan welke mogelijkheden en kansen er zijn om de
morÍologische processen die in het verleden een rol speelden, terug te krijgen. Op basis hiervan
is de kansrijkdom van de morÍologische processen per traject beschreven ($3.a) en zijn van drie
scenario's tabellen opgesteld waarin deze kansrijkdom is samengevat:.
Historisch; geeft per traject een beeld van de meest kansrijke morÍologische processen in de
historische situatie (tabel 3. 1 ).
ll. Actueel; geeÍt per traject weer welke morfologische processen in de huidige situatie het meest
kanvijk zijn zonder dat er maatregelen genomen worden (fabel 8.2).
lll. Toekomstig; laat per traject zien welke processen kansrijk zijn na uitvoering van de
Maaswerken en een aantal aanvullende ingrepen(tabel3.3). Deze mogelijke ingrepen zijn per
traject omschreven in $3.4, maar worden niet in detail uitgewerkt . Omdat de voorgestelde
ingrepen per traject kunnen verschillen moet hier rekening mee gehouden worden bij de
interpretatie van de tóel.
3.

l.

4. Ken merkendheid ecotopen
Bij het bepalen van de kansrijkdom van ecotopen is ook gelet op de kenmerkendheid van
bepaalde ecotopen voor de verschillende traiecten. Bepaalde morfologische processen die
vanuit historisch perspectief gekoppeld zijn aan de specifieke kenmerken van een traject (zie
$3.4) worden kenmerkend voor dat traject genoemd. De ecotopen die bij deze specifieke
omstandigheden kunnen ontstaan zijn dan kenmerkend voor het traject. Deze kenmerkende
ecotopen worden aÍgeleid van de morfologische processen, historische beschrijvingen en
kaartbeelden en expertkennis.
5. Kansrijkdam ecotopen
De kansrijkdom voor ecotopen langs de verschillende Maastrajecten is bepaald door op een rijte
zetten bij welke morfologische processen welke ecotopen kunnen ont$aan (bijlage 4). Dit is
vervolgens in relatie gebracht met de kansrijkdom van deze processen langs de verschillende
Maastrajecten in een toekomstige situatie (tabel 3.3). Dit is niet gedaan voor de huidíge en
historische situatie omdat in de huidige situatie slechts weinig morÍologische processen een rol
spelen en in de historische situatie processen optraden die bij de geldende randvoorwaarden ook
in de toekomst niet meer mogelijk zijn.
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De relatie tussen morfologische processen en de kansen voor ecotoopontwikkeling heeÍt
betrekking op het deel van de rivier dat onder invloed van het rivierwaler staat. De kansen voor
ecotopen-in de delen van het winterbed die buiten de invloedssfeer van het water liggen, worden
niet bepaald door morÍologische processen, maar met name door het gevoerde beheer.

6. Randvooruaarden
Om geen onrealistische scenario's te schetsen wordt voor de kansrijkdom van processen in de
toekómstige situatie rekening gehouden met een aantalvaste randvoorwaarden ten aanzien van
de inrichtiÁg van de rivier. Tot de vaste randvoorwaarden behoren de aanwezigheid van dijken,
de aanwezigheid van stuwen en het gebruik van een deel van het riviertraject als transporlas.
ileze randvóorwaarden zijn Ílexibel;welk peilbeheer bijvoorbeeld gevoerd wordt en waar de
eiijken liggen is niet vastgósteld. Een andere randvoorwaarde waar rekening mee gehouden
wordt is dat de inrichting van delen van de Maas sterk verandert na uitvoering van de
Maaswerken. Zoals in h-ooÍdstuk 1 aangegeven, zijn deze randvoorwaarden niet kwantitatief
getoetst, maar alleen gebruikt om de mogelijkheden voor morfodynamiek aan te geven.
2
Traiectindeling op basis van
histoÍische en actuele
grebiedskenmerken
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Kansrijke processen per traiect;
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Kansrijke processen peÍ lÍaiêct;
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Figuur 3.2: Schematische weergave werkwijze rrcor de bepding van de geornorfdogische kansrijkdom
Maas (griis gearceerde vak). De ciiÍers verwiizut naar de beschriiving in de tekst.
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3.3

Trajectindeling

De loop van de Maas vanaÍ Eijsden tot aan Hedel is op te delen in een aantaltrajecten waaryoor
geldt dat de karakteristieken van de rivier binnen een traject min oÍ meer vergelijkbaar zijn. Deze
opdeling in tajecten wordt hier aan de hand van vooral de geologie beschreven, omdat deze een
belangrijke en zichtbare rol gespeeld heeft in de ontwikkelingen van de Maas. De trajectindeling
wijkt af van de indeling die de Directie Limburg in haar beleidsnota's hanteeÍt. In figuur 1.3 zijn
beide trajectindel i ngen weergegeven.
Een rivier streeÍt naar een evenwichtssituatie en doet dit door zich aan te passen aan externe
omstandigheden. Deze externe Íactoren zijn het debiet, het sedimentaanbod (soort en
hoeveelheid), de erosiebasis van de rivier (in het geval van de Maas is dat de zeespiegel) en de
tectoniek. Deze aanpassing vindt plaats met behulp van afhankelijke factoren die samen het
uiterlijk van de rivierbedding bepalen. Factoren hierbij zijn de breedte en diepte; maar ook de
sinuositeit en stroomsnelheid spelen een rol.

ln het geval van de Maas komen de tectonische bewegingen in de ondergrond vooraltot uiting in
de breedte van het Maasdal in Limburg: een brede vlakte in dalingsgebieden, waar veel
sediment tot afzetting kwam en een smalle, ingesneden dal in opheffingsgebieden (de
Peelhorst). Het dalverhang wordt vooral bepaald door enerzijds de bovenaanvoer van zand en
grind en anderzijds de beschikbare stromingsenergie om het aangeboden sediment aÍ te voeren.
Als hierbij geen êvenwicht bestaat zalsedimentatie oÍ erosie van het rivierbed optreden, waarbij
het verhang zich in de richting van een evenwichtssituatie aan zal gaan passen. Tijdens de
ijstijden werd veel grof sediment aangevoerd vanuit de Ardennen en trad sedimentatie op waarbij
het verhang groter werd. ln de warmere perioden lussen de iistijden, waarin we ons nu ook
bevinden, is de aanvoer van sediment kleiner en neemt het verhang af. In Limburg is dit proces
zichtbaar in de vorm van een aantal rivierterrassen die evenzovele koude perioden
representeren. De huidige tendens van de Maas in Limburg, zonder menselijke invloed, is er een
van zeer langzame insnijding en verkleining van het verhang. Een uitzondering wordt gevormd
door het gebied waar de Maas de Roerdalslenk passeert. In dit gebied overheerst van nature
sedimentatie. In Brabant gaat het karakter van eên zich insnijdende rivier in een dal over in een
rivier die stroomt in een brede sedimentatievlakte. De bedding van de rivier hoogt zich op als
gevolg van de stijgende erosiebasis van de rivier, anders gezegd, de zeespiegelstijging die zich
na de laatste ilstijd tot op heden voltrok.
Ten opzichte van de historische situatie en de daarop gebaseerde trajecten hebben een aantal
belangrijke veranderingen plaatsgevonden in het stroomgebied van de Maas. De
aÍvoerkarakteristiek is sterk veranderd, waarbij de plaatsing van diverse stuwen om de rivier
goed bevaarbaar te houden voor de scheepvaart een van de belangrijkste veranderingen is
gêweest. Daarnaast is er ook op grote schaal ingegrepen in het zomerbed waarbij de rivier is
verdiept en de oevers zijn vastgelegd. Deze veranderingen hebben uiteraard een grote invloed
op de processen en de ecotopen in de rivier. De consequenties van deze veranderingen voor de
kenmerkende eigenschappen van de verschillende trajecten zijn in de volgende tr4ect indeling
beschreven.
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Traject 1: Bovenmaas
De Bovenmaas stroomt vanaf Eijsden tot aan Borgharen door een heuvelachtig tot glooiend
landschap;waar de rivier een zwak meanderende loop heeft binnen een smal rivierdal.Hier ligt
de rivier in een stabiele tot licht stijgende tectonische zone met een stijging van ongeveer 2
cm./eeuw. In dit traject is de Maas in de huidige situatie door middel van oeverbescherming
vastgelegd. Grote delen in dit traject liggen in verstedelijkt gebied (Maastricht). Bovendien is dit
deelvan de Maas gestuwd. De activiteit van huidige processen is in het benedenstroomse deel
van dit traject dan ook tot een minimum beperkt mede omdat dit deelvan het traject voor
scheepvaárt geschikt gemaakt is (o.a. zomerbedverdieping). ln het bovenstroomse, vrlj
afstromende deel kunÀen morfologische processen nog wel een rol spelen, mede dankzij het
sterke verhang.
Traject 2: Grensmaas
oe''óiànsmáJr Éóóint bij Borgharen en loopt tot aan Maaseik; hier loopt een sterk meanderende

rivier in een breder dal. Het materiaal bestaat, net als bij de Bovenmaas uit grind. De reden voor
het onderscheid van de twee trajecten Bovenmaas en Grensmaas is dat het traject van de
Bovenmaas een veel sterker verhang (figuur 3.3) kent dan dat van de Grensmaas.
Ook binnen dit traject is ten opzichte van het historische traject veel veranderd. Naast een
verdieping van het zomerbed met enkele meters zijn de oevers grotendeels vastgelegd. Binnen
de vastgelegde loop van de huidige Grensmaas vinden bij hoge afvoeren toch nog geringe
veranderingên plaats als gevolg van het transport van grind. Scheepvaart vindt in dit traject niet
plaats. In het project Grensmaas worden plannen uitgewerkt om het zomerbed van de
brensmaas tó vérbreden en het winterbed te verlagen (Maaswerken 1998). Oevers krijgen
zoveel mogelijk een natuurl'ljk karakter. Hierbij wordt meer ruimte te geven aan natuurliike
morfologische processen.
Traject 3: Plassenmaas
Voorbij Maaseik komt de Maas in de Roerdalslenk terecht en wordt tot aan Neer de Plassenmaas
genoemd. Dit is een sterk dalend gebied waar het karakter van de Maas overgaat van een
transporterend naar een depositerend systeem. Het verhang neemt hier logischerwijs af ten
opzichte van het traject van de Grensmaas (Íiguur 3.3). Hier hebben zich in het verleden dikke
pakketten grind geaccumuleerd, terwijl de rivier zeer sterk meanderde. ln dit traiect komen
volledige meanderbochten voor; dit is in geen enkel ander traject het geval omdat het dal daar te
smal is (m.u.v. Benedenmaas).
Een zeer omvangrijke verandering ten opzicht van de historische situatie is het graven van
grindplassen in dit traject. De trajecten Plassenmaas (geen scheepvaart),feelhorstmaas en de
Venloslenkmaas, worden tegenwoordig samen ook wel aangeduid als de Zandmaas en zijn op
basis van hun geomorfologische kenmerken nauwelijks nog onderscheidend. Deze gestuwde
trajecten kennen over het algemeen een lage dynamiek, behalve direct na de stuwen en als de
stuwen gestreken z'rjn, wanneer de potenties groter zijn en lokaal erosie van oevers kan
plaatsvinden. Karakteristíeken van de historische situatie liggen vooral in de Peelhorst en
Venloslenk nog duidelijk zichtbaar in het landschap (bijvoorbeeld in de vorm van Maasterrassen).
In het project Zandmaas wordt het zomerbed waarschijnlijk verder verdiept. Verdroging van de
omgeving wordt dan met peilopzet in de stuwpanden tegengegaan. Daarnaast zullen de oevers
een meer natuurlijk karakter krijgen en zullen mogelijk stuwpasserende nevengeulen oÍ
hoogwatergeu len aangelegd worden ( Maasruerken 1 999).
Traject 4: Peelhorstmaas
Hierna stroomt de Maas bij Neer de Peelhorst binnen. De Peelhorst is een tectonisch actieÍ
stijgend gebied. Om de tectonische activiteit "bijte benen" werd de Maas gedwongen om zich
diep in te snijden. Dit proces heeft geresulteerd in een smal en diep ingesneden rivierdal met een
gering verhang (Íiguur 3.3) waarin zand het meest voorkomende materiaal is. Het traject van de
Peelhorstmaas loopt tot aan Arcen. In het stroomopwaartse deel, ongeveer vanaÍ Venlo is de
stijgsnelheid minder dan in het zuidelijke deel en zijn de kenmerken van de Peelhorst minder
duidelijk. Peelhorst en Venloslenk lopen dus langzaam in elkaar over. (voor huidige en
toekomstige situatie, zie traject 3: Plassenmaas)
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Traject 5: Venloslenkmaas

Vanaf Arcen begint het traject van de Venloslenk. De Venloslenk is een licht dalend gebied met
een gering verhang (Íiguur 3.3). In zandige substraten heeft zich binnen dit traject een brede en
ondiep ingesneden, licht meanderende rivier gevormd. In tegenstelling tot de Peelhorstmaas
heeÍt de rivier hier aanmerkelijk meer ruimte wat tot uiting komt in terrassen en oude
geulsystemen. (voor huidige en toekomstige situatie, zie traject 3: Plassenmaas)
Traject 6: Benedenmaas
De Benedenmaas is het traject dat in Mook begint en doorloopt tot aan Lith. Tectonisch ligt dit
traiect in een stabieltot licht dalend gebied. De rivier heeft hier het karakter van een sterk
meanderende rivier tussen oeverwafsystemen. Bij Grave verlaat de Maas haar rivierdal en
stroomt dan over een terras van de Rijn. In dit traject heeÍt opstuwing van water door de Waal
gezorgd voor de afzetting van dikke lagen klei over het daarvoor gevormde
kronkelwaardsysteem van de Maas. Het verhang is hier weer groter dan in de Venloslenk (Íiguur
3.3). Het is het oude dal van de Rijn, van tijdens de laatste ijstijd. De Niers is als het ware het
restant van de oude Rijnloop. In dit brede Rijndal kreeg de Maas een sterk meanderend karakter.
De Benedenmaas komt wat betreft de begrenzing nog overeen met de situatie in het verleden.
Ook dit traject is echter gestuwd en door bedijking en oeveryerdedigíng vastgelegd. Het traject
onderscheidt zich van de drie bovengenoemde trajecten doordat het materiaal in dit traject veel
rijker aan klei is. In tegenstelling tot de stroomopwaartse trajecten zijn de uiterwaarden op dit
traject bedijkt (vanaf Cuijk). Materialen bestaan naast klei ook uit zand.

Tnject 7: Getijdenmaas
Het laatste traject kent een heel ander karakter: hier komen we terecht in de Getijdenmaas vanaf
Lith tot aan Hedel. De rivier is hier meanderend van karakter en de invloed van het getij is
merkbaar (getijslag van 20 tot 40 cm.). Ook de afvoer van de Rijn heeft in dit traject invloed
waarbij de aÍvoer van de Maas enigszins gestagneerd wordt door de Rijn. Klei is hier het
overheersende materiaal. De bodem van de rivier en de oevers (stranden) bestaan wel uit zand.
Ook langs de Getijdenmaas is de loop van de Maas grotendeels vastgelegd. Het traject is vrij
afstromend, maar mede door het gekanaliseerde karakter en de beperkte hydrodynamiek, is de
moÍologische activiteit gering. Door de bouw van dammen in het mondingsgebied is de
getijwerking en de invloed van zout water geminimaliseerd. In de toekomst zal, aÍhankelijk van
de mate van openstelling van de Haringvlietsluizen de getijwerking en de zoutindringing weer
toenemen.
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Figuur 3.3: Bodemverhang van de Maas op basis van de ger,vogen gremiddebe bodemhoogtes uit de SOBEK-schematisatie.
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3.4

Kenmerkende morÍologische processen en ecotopen per traject

De traiecten uit $3.3 onderscheiden zich door een aantal kenmerkende eigenschappen die
bepalen welke morÍologische pÍocessen kunnen optreden en welke ecotopen kunnen
voorkomen. Door ingrepen in het riviersysteem zijn veel van de oorspronkelijke kenmerken
verloren gegaan en is de morfologische activiteit in het Maassysteem nog maar zeer beperkt. Op
basis van de morÍologische processen in het verleden en de veranderingen die opgetreden zijn
kan per traject ingeschatworden welke morÍologische processen en ecotopen in de toekomst
mogelijk hersteld kunnen worden. In Íiguur 3.4 is het huidige landgebruik langs de Maas
weergegeven op basis van de ecotoopkaart.
Bovenmaas

Grensmaas

Plassenmaas

Peêlhorstmaas

Vênloslênkmaas

Benedenmaas

Getijdenmaas
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diep water
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ondi€p water
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F_iguuÍ 3.4: Huidige landgebruik in de verschillende Maastrajecten op basis van de ecotoopkaart uit 1996 (Meetkundige
dienst 1998)
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3.4.1 Bovenmaas
Processen historische situatie
De Bovenmaas was een zwak meanderende rivier met één hoofdgeul in een smal en diep ingesneden
rivierdal. De rivier was voornamelijk transporterend en had een ondiepe grindbedding. De beperkte
ruimte voor laterale ontwikkeling resulteerde in de vorming van een riviertype met eilanden in de vorm
van 'alternerende'grindbanken. Door afpleistering van de bedding erodeerde de rivier waar mogelijk
in zijwaartse richting haar eigen aÍzettingen met als gevolg de vorming van steiloevers/aÍslagoevers.
Door deze oeverafslag trad lokaal verbreding van de bedding op waardoor bii hoogwater, door
plotseling aÍnemende stroomsnelheden, een nieuwe grindbank kon worden gevormd. Naast eigen
rivierafzettingen erodeerde de Maas pleistocene rivierterrassen en kalkzandsteenÍormaties aan de
voet van de St. Pietersberg, waardoorwaarschijnlijk ook steiloevers in de kalksteen bestonden. Op
een historische kaart uit 1632 (RAL inv.nr. 221) worden tussen Heugem en Borgharen acht grotere en
kleinere eilanden geteld. Op de topografische militaire kaart (TMK)van ca. 1850 zijn nog vier van
deze eilanden zichtbaar. Achter de eilanden lagen nevengeulen. Door de vrij stabiele ligging van de
hoofdgeul bleven ook de nevengeulen lange tijd actief . Na verloop van tijd raakten ze Volgeslibd' en
bleven als droge hoogwatergeulen achter. Bijverhoogde waterstanden stroomden deze mee. Soms
gebruikte een beek een oude nevengeulals laatste deel van de beekloop (een voorbeeld is de Voer).
Het sediment van de beek vulde daarbij de hoogwatergeul op.
Op de dalvlakte werd op beperkte schaal kalkrijke kleiafgezet.
Kenmerkende ecotopen vanuit historische situatie
Diepe grindbedding, ondiepe grindbedding; grindbank , grindrijke nevengeul en
steiloeverlafslagoever waren de kenmerkende ecotopen van de zomerbedding. De bedding van
een grindrivierwas niet vlak maar bestond uit'riffles en pools', ondiepten en diepten die elkaar in
een bepaald patroon opvolgden.
Onder de steiloevers konden lokaal grindstranden en zandstranden liggen die bij laag water

-

-

-

droogvielen.
Op de grindbanken en stranden vestigden zich een zachthoutooibosstruweel. Door de
stromingsdynamiek in de smalle dalvlakte stond de successie naar zachthoutooibos onder druk.
Op de hoger opgewassen grindbanken en de dalvlakte was in potentie ruimte voor de êcotopen

hardhoutooibos en hardhoutstruweel, uiterwaardgrasland en stroomdalgrasland, uiterwaardruigte
en uíterwaardakker. De stroomdalgraslanden en hardhoutooibossen kwamen in deze smalle
dalvlakte vooralvoor op de terrasranden, de locaties met een geringe overstromingsdynamiek.
Waar een beek een verlaten riviergeul instroomde, vulde de rivierloop zich langzaam op met
erosíemateriaal uit de beek, waarbijeen langzaam aangroeiende beekdelta ontstond, met
aangroeiende grind- zand- en slibbanken. Ecotopen : pionierbegroeiingen op pas gevormde
banken, zachthoutooibos.

Processen huidige en toekomstige situatie
De huidige loop van de Bovenmaas is momenteel sterk gereguleerd. Veranderingen die ten opzichte
van de historische situatie hebben plaatsgevonden zijn:
rivier is gestuwd; (behalve in meest bovenstroomse deel)

-

oeververdediging;
verdieping zomerbedding begin 20'eeuw;
grindwinning in grindplassen
rechttrekken rivierloop in de 20" eeuw
Door deze veranderingen komen grootschalige morfologische processen nog maar zeet beperkt voor
in dit traject. Stroomafwaarts van de stuw bij Lixhe treedt erosie van onbeschermde oevers op. Het
proces van dichtslibbende strangen is binnen dit traject actief. De huidige ecotoopverdeling langs de
Bovenmaas bestaat vooral uit de hoogwatervrije ecotopen produktiegrasland en akker (zie figuur 3.4).
Daarnaast is er een klein oppervlak aan natuurgebieden (Eijsder Beemden, La Frayère du Petit
Gravier). De rivierdalvlakte heeft overwegend diepe grondwaterstanden;er zijn twee locaties met kwel
aan het maaiveld.
Een van de maatregelen die genomen kunnen worden om morfologische processen meer ruimte te
geven is bijvoorbeeld het op meerdere locaties laten eroderen van de oevers. Hierdoor
kunnen de ecotopen zandstrand en steilrand een groter areaal bereiken dan in de huidige situatie
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het geval is. Op basis van het verhang zijn nevengeulen vanuit historisch percpectief kansrijk,
rnaar deze zullen door de beperkte dynamiek in de huidige situatie snel dichtslibben.

Figuur 3.5a: Schemdische weergare in dwarsproÍiel van kenmerken van de Borenmaas

3.4.2 Grensmaas
Processen historische situatie
De Grensmaas was oorspronkelijk een sterk meanderende rivier met een ondiepe grindbedcling.
De rivier was hooÍdzakelijk transporterend en eroderend en had overwegend één hoofdgeul.
Door'afpleistering'van de grindbedding was de bodem van de rivier slechts bij extreem hoge
afvoer erodeerbaar, waardoor vooral zijwaartse erosie van'eigen'aÍzettingen optrad. De
meanderbochten migreerden relatief snel in een brede dalvlakte met een steil verhang, aan
weerszijden begrensd door pleístocene rívíerterrassen. Meandermigratie, het continue proces
van oevererosie in de buitenbocht en bankvorming in de binnenbocht, waardoor rivierbochten
zich zijwaarts en in stroomaÍwaartse richting verplaatsten, bereikte in de Grensmaas maximale
erosiesnelheden van circa I meter per iaar (De Kramer et al., 2000). Kenmerkende Íysiotopen
waren onbegroeide steiloevers in de buitenbocht en 'scroll bars', kronkelwaardruggen en ondiepe
kronkelwaardgeulen in de binnenbocht van de rivier. Lokaal ontstonden door botsingen met de
hoge dafwanden hoge ( tot 30 meter), kwelwaterijke steilranden. Hierdoor geraakten grote
hoeveelheden nieuw materiaal (zand, grind en klei) in de rivier. Een voorbeeld is de steilrand bij
Elsloo. ln de ca. 300 jaar dat de Maas deze steilrand heeft aangesneden en er morÍologisch
actief was (van 1550 tot 1850) is zijtot '125 meter in de wand ingesneden. Waar naar buiten
migrerende meanderbochten beeklopen erodeerden, kreeg de beek door verkorting van de
beekloop een sterker verhang. Door terugschrijdende erosie ontstonden daar sterk ingesneden
beekdalen met stei loevers.
Tijdens hoge afvoeren kwamen veelvuldig stroomgeulverleggingen in de vorm van
meanderhalsafsnijdingen voor. Deze waren meestal het gevolg van barrières in de bedding zoals
ijsdammen, ophoping van eigen sediment of door de rivier meegevoerde boomstammen. Door
de verlegging van de stroomgeul veranderde de morfologie van de bedding van het nieuwe
traject (tijdelijk) van meanderend in een rechte bedding met versmallingen en verbredingen met
ruimte voor eilandvorming, banken, en nevengeulen. De verlaten bedding bleef als restbedding
achter in het landschap. Deze geulen werden geleidelijk opgevuld met rivieraÍzettingen en
functioneerden dan nog als hoogwatergeul.
Tiidens hoogwater werd vanuit de bedding zandig en soms grindrijk materiaal op (bovenstroomse
delen van) de kronkelwaard in de vorm van oeverwallen afgezet, met name aan de
bovenstroomse kant van een meanderbocht waar tijdens hoogwaler water en sediment over de
kronkelwaard stroomt. Door de toegenomen breedte neemt de stroomsnelheid af, en legfi de
rivier sediment neer. Hierdoor ontstaan op die plek de oeverwallen (zoals de Rug in Roosteren).
Het water vervolgt z'n weg over de kronkelwaard, en sníjdt daarbij de kronkelwaard aÍ. Dat traject
is korter dan door de rivierbeddíng, waardoor de stroomsnelheid toeneemt. Dat vergroot de
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eroderende kracht van het water, zodat aan de benedenkant van de kronkelwaard erosiegeulen
uitgeslepen worden (deze uitslijpgeulen zijn prachtig te zien op de Tranchotkaarten). Wat hierbij
màespeelt is dat het water ziln óediment laat vallen als het de kronkelwaard opstroomt (vegetatie
speelt daar ook een rol bij) en dus weer veel sediment kan opnemen op het punt waar het de
rivier weer instroomt.
Daarnaast werd op de dalvlakte kalkrijke klei afgezet. De afzetting van kleiwas beperkt omdat
tijdens hoog water over de gehele dalvlakte relatief hoge stroomsnelheden optraden. Op plekken
waar een bèek een oude rivierbedding in stroomde, ontstonden dynamische, aangroeiende
beekdelta's, die samen met sedimentatie door de rivier de oude beddingen langzaam opvulden.
De toenemende beperking van de meandering door de mens in de vorm van oeververdediging

en het actief afsnuden van meanderbochten leidde tot een plaatselijk zwak meanderende rivier:
een riviertype met verbredingen en versmallingen van de bedding met ruimte voor

grindeilanden/ nevengeulen.

nde ecotopen van u it historische situatie
De direct aan de zomerbedding van een meanderende grindrivier gerelateerde ecotopen

KenmerÉe

-

-

-

-

waren: diepe grindbedding, ondiepe grindbedding, afslagoever/steiloever, grindbank en
zandbank. ln de overwegend ondiepe grindrivier kwamen diepere delen, 'Pools', voor in de
buitenbocht van de meander. De aanwezige atslagoeverlsteiloever kon zowelgevormd zijn
in de rivieraÍzettingen van de dalvlakte als in oudere aÍzettingen in de terrasrand (bv'
miocene zanden). In de binnenbocht ontwíkkelde zich een grindbank. De sikkelvormige
banken die bij hoogwater op deze grindige pointbar werden afgezet bestonden merendeels
uit grind, maar soms op de hogere delen uit zand (zandbank)'
Nakroomgeulverleggingen oÀtstonden in de bredere delen van de zomerbedding
grindbanken en grindrijke nevengeulen. Bij een aÍnemende stroomsnelheid evolueerde de
grindrijke nevengeul eerst in een zandige nevengeul. Nadat een nevengeul bovenstrooms
'verstopl' raakte ontwikkelde deze eerst tot aangekoppelde strang, en na benedenstroomsê
atsluiting tot een afgesloten strang. De ecotopen aangekoppelde- en afgesloten strang
omvatten ook de door meanderhalsafsnijdingen ontstane restbeddingen.
Op de grindbanken en de oevers van de grindrijke nevengeulen vestigde zich soorten van
het zachthoutooibos. Op zeer dynamisch plaatsen bleef het zachthoutooibos in slruweelvorm
bestaan. Op minder dynamische localies kon de ontwikkeling naar ooibos plaats vinden,
waarin het zachthoutstadium een relatieÍ korte succesieÍase was in de vorming van een
hardhoutooibos en hardhoutstruweel, de kenmerkende bosecotopen van de rivierdalvlakte.
Ook op sleilranden van het terras konden hardhoutooibossen tot ontwikkeling komen. In de
hoogwatergeulen kon zachthoutooibos tot ontwikkeling komen. (intermezzo: Grevenbicht,
historische waterstanden en hoogtel igg ng dalv lakte)
Op het zandige en grindige sediment van de oeverwallen kwamen stroomdalgraslanden en
schraalgraslanden voor. Óit in tegenstelling tot de met klei bedekte dalvlakte waarin, naast
het eerdergenoemde hardhoutooibos, de ecotopen uiterwaardgrasland en uilerwaardruigte
voorkwamen
Waterplanten ;oeverplanten ; pioniervegetaties.
Beekdelta's die geulen opvullen
Eroderende beekdalen met steilranden, en waaiers erosiemateriaal in de hooÍdrivier
i

Processen huidige en toekomstige situatie
Veranderingen die ten opzichte van de historische situatie zijn opgetreden:
verdieping van het zomerbed in de periode 1909-1960 door grindwinning met 1 ,5 tot 5,5

-

meter;

door dieper zomerbed zeer sterke toename van de peilfluctuaties in waterhoogte bij lage
debieten.
als gevolg van de waterkrachtcentrale bij Lixhe dagelijkse peilÍluctuaties (Salverda et at.
19e8)

aanleg van oeveryerdediging; naast de vroegere oeververdiging in de buitenbochten bij de
dorpen zijn in de 19' eeuw lengtedammen aangelegd om de rivier te versmallelt.ten behoeve
van de scheepvaart. Daardoor slibden de oevers boven de dammen sterk op. Bij hoogwater
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-

slaat er soms wat van deze kleimassa af en om dat tegen te gaan heeft men lokaal
oeververdediging aangelegd (op de Nederlandse oever is dat niet veel, op de Belgische des
te meer).
grindwinning in grindplassen;
nauwelijks sediment beschikbaar; er is nauwelijks sedimenttransport doordat alleen nog
sedimentÍracties aanwezig zijn die de rivier moeilijk kan vervoeren. Er komt niets meer los in
de bedding en wat wel los komt stroomt zeer sneldoor.
onttrekking van een deel van de afvoer voor Belgische en Nederlandse kanalen.
Verdwijnen van beekdelta's en insnijdende beekdalen (m.u.v. de Geul).

Processen op de Grensmaas zijn onder invloed van het verdiepen van het zomerbed en de
aanleg van oeververdedigingen beperkt tot de hoge afvoeren waarbij grind in transport kan
komen en grindbanken en bijbehorende geulen zich kunnen verplaatsen oÍ vormen. Door het
vastleggen van de oevers is ander sediment dan grind (m.u.v. slib) beperkt beschikbaar in de
Grensmaas. De monding van de zijrivier de Geul vormt een zone waar het proces van insnijding
(terugschrijdende erosie) een rol speelt doordat deze monding zich door meandering aanpast
aan de verdiepte ligging van het zomerbed van de Maas. Die is daar overigens niet zo sterk
verdiept (ca. 1 meter) als elders (bij Maasband bijvoorbeeld ca. 4 meter). Andere processen
zoals beschreven onder de historische processen (zie boven) komen niet meer voor.

Hoogwatervrije' ecotopen komen in de huidige situatie veelvoor; met name hoogwatervrije
akkers en hoogwatervrij produktiegrasland (figuur 3.4). Dit zijn de pleistocene terras$en die zo
hoog zijn dat ze maar zelden overstromen. Hier liggen ook alle dorpen. Boven een afvoer van
ongeveer 2000 m'/sec overstromen deze "hoogwatervríje" ecotopen wel. Verschil met de
Bovenmaas is echter dat bijde Grensmaas over kleine arealen ecotopen voorkomen die de
dynamiek (voornamelijk bij hoge afvoeren) binnen het huidige rivierdal weergeven zoals
grindbanken, ondiepe grindbeddingen en zandige nevengeulen.
Om in de toekomst dit traject van de Maas een meer natuurlijker aanzien te geven kunnen
maatregelen worden genomen die processen opnieuw een kans kunnen geven. Deze processen
zouden kunnen leiden tot een grotere diversiteit aan ecotopen in de bedding.
Maatregelen om dit te bereiken kunnen bestaan uit het verruimen van het rivierbed;
stroomgeulverbreding en weerdverlaging (aan de Nederlandse zijde) zodat de rivier meer ruimte
krijgt voor processen zoals het verleggen van hoofdgeulen en de vorming van eilanden. Hierdoor
kriigt de rivier een veeldynamischer karakter. Op een aantal plaatsen kan door de aanwezige
inÍrastructuur de verbreding niet plaatsvinden. Bii hoge afvoeren zullen zich op deze plaatsen, de
zogenaamde Ílessenhalzen, 'stroomversnellingen' gaan voordoen met voor de Maas onnatuurlijk
hoge stroomsnelheden. Tussen de flessenhalzen daarentegen zal door weerdverlaging de
stroomsnelheid.vergeleken met de huidige situatie juist afnemen. De grotere dynamiek moet dus
komen van een transport van sediment vanuit de eroderende Ílessenhalzen naar nieuw te
vormen banken stroomafwaarts daarvan, of door erosie van makkelijk erodeerbaar materiaaldat
bloot komt te liggen bij de uitvoering van de rivierverruiming. Bedacht moet worden dat
waarmhijnlijk vanuit veiligheidsoogpunt beddingerosie niet zalworden getolereerd en het daarom
nodig zal zijn de bodem van de flessenhalzen te verdedigen, waarmee deze bron van sediment
en dynamiek grotendeels vervalt. De onnatuurlijke geringe aanvoer van sediment vanuit België
maakt dat de dynamlek die na het uitvoeren van de maatregelen ontstaat op lange termijn weer
zal gaan verminderen. Ter plaatse van de rivierverruimingen zal er geruime tijd een verhoogde
aanvoer van slib en zand zijn waardoor de aanslibbingssnelheid op die locaties toêneemt.

-

Door de verbreding van de bedding zullen de onnatuurlijke grote waterstandsfluctuaties meer in
de breedte zal plaatsvinden, waardoor organismen in de rivier zelÍ (water- en oeverplanten,
Íilteraars) meer kansen krijgen om zich na vestiging ook te handhaven.
De maatregelen zullen tot eÍÍect hebben dat de grondwaterstanden direct langs de rivier zullen
dalen. Dit zal nauwelijks een effecl hebben op deze toch al sterk verdroogde zones. Verder zal
de diversiteit in ecotopen toenemen waarbij de volgende zonering zal kunnen ontstaan:

' Hoogwotervrij volgens de definitie in het Rivier Ecotopen Stelsel (Rodemokers & Wolfert 1998): minder dqn 3

dogen per joor overskoomd bij gemiddeld hoogwoter.
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stroomgeul - grindeiland - stroomgeul-verlaagde weerd-nevengeul - hoogwatervluchtplaats onvergraven - natuurontwikkelingsgebied - kleiberging (zie figuur 3.5b).
Maatregelen langs de Grensmaas kunnen ook verder gaan dan het hierboven beschreven
perspectief. Indien de Belgische zijde ook binnen het traieet kan worden opgeÍKtmen verdwiinen
ie flessenhalzen gedeehelijk. Hierdoor zullen bodembeschermende maatregelen minder nodig
zijn en zal er meer transport van bodemmateriaal en dus meer dynamiek zijn. Toch moet men
niet te optimistisch zijn over de mate waarin de rivier in staat zal ziin uit de licht glooiend
aangelegde bedding dynamische banken en eilanden te vormen. Hiervoor is nodig dat de
rivierloop meer gekromde stroombanen volgt omdat de stroomsnelheid alleen in scherpe
buitenbochten groot genoeg zal z4n om oevererosie te veroorzaken. Dit zou bevorderd kunnen
worden door bilde olteveriÍrg vande verruimde Grensrnaas alwat eitanden aan te brengen
waardoor erosie en depositie worden gestimuleerd. Men zou de dynamiek nog verder kunnen
stimuleren door ook door de rivier aangevoerd dood hout te laten liggen in de bedding. Om ook
op termijn de voor het morfologisch proces noodzakelijke transport van bodemmateriaalte
garanderen zal op een of andere wijze suppletie van materiaal in het bovenstroomse deel
noodzakelijk zijn om daar het tekort aan grind te ondervangen. In plaats van suppletie kan men
ook bovenitroóms de erosie stimuleren door bijvoorbeeld buffers van ongeroerd materiaal op te
werpen (Bosscherveld !). Hoe groter de erodeerbare hoeveelheid grind, hoe langer een situatie
van doorvoêr van materiaal kan blijven bestaan.
De dynamiek zal bij de tweede set maatregelen groter zijn. Erosie van oevers en nieuwvorming
van banken zal een continue proces zijn. Er zalook steeds voldoende materiaal beschikbaar zijn
voor de vorming van nieuwe zubstraten. Door de verhoogde ên permanente dynamiek zal er
meer ruimte zijn voor pionier-ecotopen
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Figuur 3.5b: Schematische weergrane in dwarsproÍiel van kenmerken van de Grensmaas

3.4.3 Plassenmaas
Processen historische situatie
De Plassenmaas was een zeer sterk meanderende rivier met een ondiepe grind- en
zandbedding. Door de dalende tektonische beweging van de Roerdalslenk en een aÍname van
het verhang trad accumulatie van fluviatiele aÍzettingen op: grindpakketten, rivieraÍzettingen, uit
voornamelijk het Pleistoceen, werden afgedekt met holocene kalkrijke rivierzand en
kleipakkettón. In de brede dalvlakte kwamen uitgestrekte kronkelwaarden tot ontwikkeling. De
meanderbochten ontwikkelden zich sterk in zijwaartse richting en migreerden snel. Dit
resulteerde in een relatieÍ grote oppervlakte'scrollbars', onbegroeide zandbanken en
grindbanken aan de binnenzijde van de meanderbochten en brede, soms watervoerende,
kronkelwaardgeulen. Aan de buitenbocht trad sterke erosie op die door kon gaan tot de vorming
van steiloevers in de terrasranden. De snelle meandering leidde ook tot veel natuurlijke
meanderbochtaÍsnijdingen en geulverleggingen, waardoor veel restbeddingen in het landschap
achterbleven. Een aantal restbeddingen bleef zowel bovenstrooms als benedenstrooms

-
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(kunstmatig?) in open verbinding staan met de rivier, waardoor soms over grote afstanden
smalle nevengeulen parallel aan de rivier stroomdên. De dynamische stroomgeulverleggingen
leidden tot eiland- en nevengeulvorming in de zomerbedding. Deze eilanden waren waarschijnlijk
vooral grindbanken. Als gevolg van de actieve meandering was er tijdens hoogwater voldoende
materiaal beschikbaar voor de vorming van zandige oeverwallen op de kronkelwaarden en de
dalvlakte. Door de aÍname van het verhang en de breedte van de dalbodem daalden de
stroomsnelheden op de dalvlakte voldoende om slib te laten bezinken, waardoor de dalvlakte, en
met name de lage en in de luwte gelegen delen, met klei werden bedekt en opgevuld. De
dalvlakte was gedeeltelijk bedijkt. In het gebied komen weer enkele kleinere (Vlootbeek) en
grotere (Roer) zijbeken uit, die in de actieve en minder actieve geulen van de Maas specifieke
delta-milieus deden ontstaan, respectiêvelijk bij aÍsnijding eroderende zijdalen creëerden.
Kenmerkende ecotopen vanuit historische situatie

- ri De kenmerkende ecotopen

-

in de zomerbedding van de Plassenmaas waren een diepe- en
- 'ondiepe grindbedding, grindbank;ondiepe zandbedding en zandbank/zandstrand. De diepere
delen van de bedding ('pools') waren grindig en onder zeer dynamische omstandigheden
(stroomgeulverleggingen) werden lokaalgrindbanken gevormd. De'scrollbars', zandbanken
in de binnenbocht van de meanders waren voornamelijk zandig van aard. De buitenbochten
van de meanders waren aÍslagoevers/steiloevers in rivierafzettingen van de dalvlakte oÍ
oudere rivieraÍzettingen in de terrasrand.
Door de dynamische meandering ontstonden kronkelwaardgeulen met de dimensies en
kenmerken van een aÍgesloten strang.
Stroomgeulverleggingen resulteerden in de vorming van zandige, (gríndríjke?) nevengeulen,
aangekoppelde- en afgesloten strangen. ln een aantal strangen mondden beken uit
(beekstrang).
Op de zandbanken en grindbanken kwamen zachthoutstruwelen en -bossen tot ontwikkeling.
ln geïsoleerde, tegen de terrasrand aangelegen en deels volgeslibde, $trangen kwamen
moerassige ooibossen tot ontwikkeling. Mogelijk kwamen hier ook kwelecotopen als
kwelmoeras, kwelgrasland en kwelgeul voor
De dalvlakte zelf was geschikt voor de ecotopen zachthoutoibos, uilerwaardgrasland en
uiterwaardruigte.
De oeverwallen en terrasranden waren geschikt voor de ecotopen stroomdalgrasland,
hardhoutooibos en hardhoutstruweel.

r

Processen en ecatopen in de huidige en toekomstige situatie
Veranderingen die langs de Plassenmaas zijn opgetreden zijn:
meanders zijn aÍgesneden;
verdieping zomerbedding eerste helft vorig eeuw met ca. 2.5m;
uitgebreide grindwinning in diepe grindgaten;
rivier is gestuvrd; behalve het stukje beneden de stuw van Linne.

-

Het gesturade karakter van de Plassenmaas maakt dat processen ten opzichte van het verleden
sterk zijn afgenomen. Het deel benedenstroooms van de stuw Roermond heeft een slerker
gestuud karakter dan het bovenstroomse deel. Sommige processen, zoals oeverafkalving en
strandvorming, kunnen hierdoor wel in het benedenstroomse, maar niet in het bovenstroomse
deel van het traject optreden (zie tabel 3.2 en 3.3). De sterke meanderíng die zo karakteristiek
was voor dit traject is door het toepassen van oeverbescherming vastgelegd en meanders zijn
afgesneden. Bij zeer hoge afvoeren kan in de meander van Linne (doordat veelwater dan via
deze meander wordt aÍgevoerd) langs de binnenbocht aanzanding en oevenvalvorming
plaatsvinden; en treedt erosie langs de hoge terrasrand van de buitenbocht op. Ook vindt er in dit
traject slibdepositie in de grindgaten plaats. ln de ecotopen komen deze processen maar zeer
beperkt tot uiting. Hoogwatervrije ecotopen vormen ook hier de dominante ecotopen. Wel komen
aanmerkelijk meer intermediair (tussen 3 en 50 dagen per jaar) overstroomde ecotopen voor dan
bijde voorgaande trajecten. In het verleden heeÍt veel grindwinning plaatsgevonden waardoor
ecotopen als aangekoppelde zand- en grindgaten Írequent voorkomen. RelatieÍ veel locaties met
ondiepe grondwaterstanden (1.5m -mv) en kwel in restbeddingen en grindgaten komen voor
(figuur 3.4).
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Wanneer de beperkte scheepvaart (chemische fabriek en werÍ bij Linne) op dit traject zou
worden afgebouwd kan het stuwpeil mogelijk riuorden verlaagd. Een groter deel zal dan weer vrii
aÍstromend zijn. De meander van Linne zou dan mogelijk ook weer grotendeels actieÍ
meanderend kunnen worden wanneêr de oeververdediging deels venuijderd wordt. Hierbij gelden
in de praktijk uiteraard allerlei randvoorwaarden waar hier geen rekening mee gehouden is, zoals
het in takt blijven van de plaatselijke infrastructuur, de hoogwaterbescherming van Linne en het
in takt blijven van de lus van Linne.
Maatregelen om in de toekomst processen meer ruimte te geven kunnen in het traject van de
Plassenmaas bestaan uit het verwijderen van oeverbescherming; kades landinwaarts
verplaatsen, de aanleg van stuwpasserende nevengeulen; en het aankoppelen van oude
nevengeulen.
Hierdobr kunnen ecotopen zoals rivierstranden, steilranden, geulen in de uiterwaard en zandige
oeverwallen op de oevers ontstaan.
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Figuur 3.5c: ScheÍnatische weergwe in dwarsproÍiel vian kenmêrken van de Plassenmaas

3.4.4 Peelhorstmaas
Processen historische situatie
De Peelhorstmaas was êen zwak meanderende rivier met een (on)diepe zandbedding. De Maas,
die in het vooraÍgaande traject (Plassenmaas) veel van zijn sedimentlast had verloren, was in
het Peelhorst traject vooral eroderend en transporterend van aard. De stijging van de Peelhorst
door tektoniet< en de verticale beddingerosie door de Maas resulteerde in een zeer smal en diep
ingesneden rivierdal. De dalbodem werd nauw begrensd door pleistocene riviertêrrassen. De
beperkte ruimte voor laterale ontwikkeling resulleerde in de vorming van êen riviertype met
steiloevers/afslagoevers en 'alternerende' zandbanken aan de oever of in de vorm van eilanden'
Een deel van heí materiaal dat vrijkwam bij oevererosie vormde zandstrandjes onder de
afslagoever; een ander deel werd afgevoerd. Door oevererosie in de terrasranden werden
steiloevers in oudere geologische Íormaties gevormd. Zandbanken konden alleen worden
gevormd als er, als gdvolg ian oevererosie in het traject, aanbod van sediment was. Op de TMK
kaart van 1850 zijn in het hele traject twee van deze banken weergegeven. Eén van deze twee
eilanden, het eiland bij Baarlo, is ook weergegeven op een kaart uit 1798 en is waarschijnlijk in
de tweede helft van de 18e eeuw gevormd. Deze kaart laat ook zien dat er meerder zandbanken
hebben gelegen. De zandbanken werden door oeverwalvorming verder opgehoogd of
geërodeerd. Achter deze zandbanken lagen nevengeulen die door opvulling evolueerden tot
hoogwatergeulen die meestroomden bij hoge waterstanden. Door de grote Íluctuatie in de
waterstanden kwamen watervoerende rivierstrangen in dit riviertraject niet voor. Ook op de
oudere pleistocene têrrassen lagen restbeddingen die bij hoogwater als hoogwatergeulen
Íungeerden. ln deze restbeddingen mondden talloze beken uit vanaf de Peelhorst en het
Krefeldplateau. Door terugschrijdende erosie waren de beekmondingen diep ingesneden in de
rivierterrassen. De pleistocene restbeddingen werden lokaal gevoed door kwelwater. De
stroomsnelheden bij hoogwater waren in het smalle rivierdaldermate hoog dat op de dalvlakte
geen klei werd afgezet. De dalvlakte is erg smal en pas bijde allerhoogste waterstanden trad

inundatie op.
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Kenmerkende ecatoryn vanuit historische situatie
De kenmerkende ecotopen in de zomerbedding van de Peelhorstmaas waren een diepe- en
ondiepe zandbedding, zandbank, zandige nevengeuf en steiloever/aÍslagoever. Ook de
bedding van een Peelhorstmaas was niet vlak maar bestond uit'riÍfles en pools', ondiepten
en diepten die elkaar in een bepaald patroon opvolgden.
Onder de steiloevers konden lokaal zandstranden liggen die bij laag water
droogvielen.
De ontwikkeling van zachthoutstruweelen -ooibos was beperkt tot de zandplaten en
rivierstanden in het rivierdal en de beekdella's.
De kenmerkende ecotopen voor de relatief hooggelegen, maar bij hoogwater meestromende
pleistocene terrassen waren hardhoutooibos hardhoutstruweel, stroomdalgrasland (met
rivierduinvorming), uiterwaardruigte en uiterwaardakker
De pleistocene hoogwatergeulen langs de terrasranden functioneerden als beekdalen of
beekstrang en waarbijde diep ingesneden beekmondingen als apart ecotoop konden worden
beschouwd. Door de aanvoer van kwelwater kwamen in de pleistocene hoogwatergeulen de
ecotopen kwelmoeras, kwelgrasland moerassig zachthoutooibos en/oÍ moerassig

-

hardhoutooibos voor

Processen huidige en toekomstige situatie
Veranderingen die ten opzichte van de historische situatie in het traject van de Peelhorstmaas
zijn opgetreden zijn:

-

rivier is gestuwd
oeververdediging
bedijkingoverloopgeulen

Door de sterke regulatie en het gestuwde karakter van de rivier in dit traject komen processen,
die toch beperkt waren door het ingesneden en smalle karakter van de rivier, slechts op een
aantal locaties voor. Direct stroomafwaarts van de stuw kan door de stroming nog enige
oevererosie plaatsvinden waar de oever niet is vastgelegd. Verder vormen vele mondingen van
terrasbeken langs dit traject zones met terugschrijdende erosie. In de ecotoopkaarten zien we dit
nauwelijks terug; het gaat om kleine arealen. Hoogwatervrije ecotopen vormen de dominante
groep.

Ondiepe grondwaterslanden en kwel komen voor bij Baarlo in deeltraject Neer-Tegelen. In het
deeltraject Tegelen-Well komen zeer diepe grondwaterstanden voor. Via de beken op de
westelijke oever wordt zuur water van de Peelhorst aangevoerd.
Maatregelen die genomen kunnen worden om de processen meer ruimte te geven zijn de aanleg
van een stuwpasserende geul en het verwijderen van oeverbescherming. De geul zaltamelijk
dynamisch van aard zijn door het niveauverschil stroomopwaarts en stroomafwaarts van de
stuw. Afs gevolg van het tamelijk grote verschil in waterstanden is de potentie voor
stuwpasserende nevengeulen op dit traject het hoogst. Erosie van oevers heeft de vorming van
steilranden en zandige riviersiranden tot gevolg.
Een derde maatregel is een combinatie van weerdverlaging en aanleg van nevengeulen;
hiervoor moet echter behoorlijk worden afgegraven. Probleem hierbij is dat al snel de
Maasterrassen zullen worden ondergraven, omdat deze vrij dicht op het zomeóed liggen.
Weerdverlaging is wel een voomaarde om enige mate van oeverwalvorming terug te krijgen.
Tenslotte kunnen de terrasbeken een natuurlijker karakter krijgen waarbijdeze sysiemen
bovenstrooms worden gevoed met kwelwater en benedenstrooms relatieÍ diep ingesneden zijn in
het terras nabij de beekmonding.
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Figuur 3.5d: Schernaiische weergave in dwasproÍiel van kenmerken van de Peelhorstmas

3.4.5 Venloslenkmaas
P rocessen historische situatie
De Venloslenkmaas was een meanderende rivier met een ondiepe- en plaatselijk diepe
zandbedding. De rivier was hooÍdzakelijk transporterend en sedimenterend van aard. Door de
dalende tekíonische beweging van de Venloslenk trad accumulatie van Íluviatiele afzettingen op.
De pleistocene grindpakketten van het laagste terras raakten hierdoor gedeeltelijk bedekt met
holocene kalkarme rivierklei. De rivierdalvlakte verbreedde zich in stroomaÍwaartse richting. Het
proces van meanderen in dit traject was waarschijnlijk weinig dynamisch. Dit kan worden
aÍgelezen aan de Ílauwe meanderbochten en het geringe aantal kronkelwaardgeulen en
strangen. Waarschijnlijk was er sprake van een vrij continu proces van meandermigratie. Bij dit
proces bleef het patroon van meanderbochten vrijconstant maar verplaatste zich als geheel in
stroomafwaartse richting. In de buitenbocht trad oevererosie op, waarbij steiloevers/afslagoevers
werden gevormd in de holocene rivierkleiafzettingen. Plaatselijk raakte de rivier bii het
uitscharen de pleistocene terrassen of de zandige rivierduinen, waardoor daar hogere steilranden
ontstonden in zand (dit was ook in de Peelhorst al het geval, onder andere bij Neer en Steijl). De
Maas snijdt tussen Venlo en Mook oude Rijnsedimenten aan (Formatie van Tegelen) met een
hoge grindÍractie. Het is dus zeker niet zo dat de bodem naar het noorden alleen maar fijner
wordt: in de rivierbodem en de oevers ligt plaatselijk nog flink wat grind.

Aan de binnen bocht trad accumulatie van zand op en werd een kronkelwaard gevormd. De
kronkelwaarden vertoonden weinig reliëÍ in die zin dat een duidolijke opeenvolging van
kronkelwaardgeulen en ruggen ontbrak. Daaruit kan worden aÍgeleid dat de'scrollbarvorming', de
vorming van sikkelvormige zandbanken in de binnenbocht van een meander, op de
kronkelwaarden beperkt was. Door barrières in de bedding, zoals ijsdammen en ophoping van
hout, konden meanderbochten (tijdelijk) worden afgesneden en werden erosiegeulen in de
dalvlakte gevormd. Bij laagwater werd vervolgens de oude bedding weer benut en bleef de
erosie geul als hoogwatergeul of, zoals op enkele plaatsen, als watervoerende strang in het
landschap achter. Op de datvlakte werden bij hoogwater direct langs de bedding zavelige
oeverwallen gevormd en sedimenteerde klei op de meer aÍgelegen delen. Zowel binnen als
buiten de rivierdalvlakte lagen pleistocene geulsystemen, die als hoogwatergeulen fuctioneerden.
In deze geulsystemen mondden beken uit, die lang parallel met de rivier meestroomden en
tenslottsin de Maas uitmondden
Ken merkende ecotopen van u it historische situatie

-

-

De kenmerkende ecotopen in de zomerbedding van de Venloslenkmaas waren een diepe- en
ondiepe zandbedding. De buitenbochten van de meanders waren afslagoeverdsleiloevers in
de meestal kleiige rivierafzettingen van de dalvlakte. In de binnenbocht van de meanders en
onder de aÍslagoevers kwam op beperkte schaal het ecotoop zandstrand voor.
De tijdelijke stroomgeulverleggingen resulteerde in de vorming van geïsoleerde strangen oÍ
laagten die geschikt waren voor de ecotopen zachthoutooibos, uiterwaardgrasland en

3ó

uiterwaardruigte. Ditzelfde gold voor overige hoogwatergeulen die niet door een beek danurel
kwelwater beTnvloed werden.
De hoger opgeslibde dalvlakte en de oeverwallen waren geschikt voor de ecotopen
hardhoutooibos en hardhoutstruweel en stroomdalgrasland, en uiterwaardakker
De pleistocene hoogwatergeulen Íunctioneerden als beekdalen of beekstrangen en onder
invloed van kwelwater kwamen de ecotopen kwelmoeras, kwelgrasland moerassig
zachthoutooibos en/of moerassig hardhoutooibos voor.

Processen huidíge en toekomstige situatie
Veranderingen ten opzichte van historische reÍerentie:
meanders aÍgesneden;
verdieping zomerbedding 1" helft vorig eeuw met 1-3m;
rivier is gestuM;
oeververdediging aangebracht in 1970

-

De Maas is in dit traject, net als het voorgaande, gestuwd. Dit betekent in samenhang met de
genormaliseerde loop dat morÍologische processen weinig voorkomen. Enige erosie van oevers
direct stroomafwaarts van de stuw waar geen oeverbescherming aanwezig is, is een van de
weinige actieve processen. Dit beeld komt tot uiting in de ecotopen. Veel oeverwalecotopen
komen ín dít traject voor, waarop produktíegrasland of akkers liggen. Opvallend zijn in dit traject
de vele ecotopen met heggen.
In het gedeelte van Arcen tot Boxmeer komen op grote schaal ondiepe grondwaterstanden in de
rivierdalvlakte voor (< 1,5m -mv). VanaÍ Boxmeer stroomafwaarts ligt de grondwaterstand op
1,5-2,5m -mv. In de pleistocene geulsystemen treed plaatselijk kwel op
Een maatregel die getrofÍen zou kunnen worden is het weghalen van oeverbescherming, zodat
het proces van oevererosie opnieuw actieÍ kan worden. Door het geringe waterstandsverschil aan
weerszijden van de stuw treedt golfwerking steeds op hetzelfde niveau op. Dit kan de ecotopen
steilrand en rivierstrand laten ontstaan. Wegens het geringe niveauverschil zijn stuwpasserende
nevengeulen juist kansarm. Hoogwatergeulen zijn wel enigszins kansrijk. Ook kunnen bestaande
kades verder van de rívíer aÍ worden gelegd zodat direct langs de rivier ruimte ontstaat voor
depositie van zand op de oevers. Dit kan oeverwallen (en in sommige gevallen misschien
rivierduinen)tot ontwikkeling brengen. Door weerdverlaging kan de invloed van morfologische
processen in het winterbed vergroot worden.
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Figuur 3.5e: Schematische weergarre in dwarsproÍiel van kenmerken \ran de Venloslenkmaas
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3.4.6 Benedenmaas
Processen historische situatie
De Benedenmaas was een sterk meanderende rivier die zijn grootste morfologische activiteit
kende tussen 850 en 1000 na Chr. Nadien trad in het algemeen slechts een geringe uitbreiding
van de meanderbochten op. Vanaf Grave verliet de Maas de rivierdalvlakte en ontwikkeld op het
Rijnterras een systeem van brede oeverwallen en uitgestrekte kommen. ln de eerste helÍt van de
14e eeuw kwam de aaneengesloten bedijking op de óeverwallen tot stand een kreeg de Maas
bedijkte uiterwaarden. De rivier was hier, door het geringe verhang, hooÍdzakelijk sedimenterend
en mede onder invloed van hoogwaters op de Waal, waardoor het Maaswater werd opgestuud,
werd een dikke kalkloze kleilaag afgezet. Dit proces van opslibbing werd versterkl door de
bedijking. Het oorspronkelijke kronkelwaardreliëÍ werd hierdoor geheel aÍgedekt en genivelleerd.
ln de uiterwaarden van de Benedenmaas kwamen daardoor ook relatief weinig
kronkelwaardgeulen en strangen voor. Een uitzondering hierop vormde restbedding bij Megen
ontstaan door een meanderhalsaÍsnijding. Door de bedijking werd het proces van meandering
niet helemaal aan banden gelegd. Vast is komen te staan dat de meanderbochten aan de
noordzijde maximaal ca. één beddingbreedte zijwaarts zijn verplaatst. De bediiking, pakwerk en
kribbenzorgde ervoor dat de erosie niet alleen in de buitenbocht van meanders optrad, maar ook
op andere niet verdedigde oevers. Hierdoor ontstonden meest kleiige steiloevers. Aanwas in de
vorm van zandbanken, vond plaats in binnenbochten ('scrollbarvorming'op de kronkelwaard) en
op plaatsen waar kribben waren aangelegd. In het traject lagen hrree grote stabiele eilanden met
bijbehorende nevengeul. Bij hoge aÍvoeren werden meanderbochten'aÍgesneden" en werden in
de kronkelwaard hoogwatergeulen geërodeerd. Op de bovenstroomse delen van de
kronkelwaarden werden bij hoogwater oeverwallen gevormd. In het benedenstroomse deel van
het traject traden regelmatig dijkdoorbraken op waardoor kolken werden gevormd.

Kenmerkende ecotopen vanuit historische situatie
De kenmerkende ecotopen voor de bedding van de Benedenmaas waren een diepe
zandbedding en een ondiepe zandbedding. AÍhankelijk van de mogelijkheid om te kunnen
eroderen kwamen langs het gehele traject steiloevergaÍslagoevers in holocene rivierklei
voor. Het ecotoop zandplaal/zandstrand kwam voor in de binnenbocht van meanders en
tussen kribben. Zandige nevengeulen kwamen op twee locaties voor.
- Door meanderhalsafènijding en de vorming van zandplaten tussen kribben kwamen de
ecotopen aangekoppelde en afgesloten strang op beperkte schaal voor.
Op de zandplaten lzandstranden kwam op grote schaal zachthoutooibos tot ontwikkeling,
Ook in (gedeeltelijk) volgeslibde strangen ontwikkelde zich zachthoutooibos, moerasruigte oÍ
moerassig uiterwaardgrasland
De uiterwáardvlakte vias geschikt voor de ecotopen hardhoutooibos; hardhoutstruweel,
u iterwaardg rasland, u iterwaardru gte en uiterwaardakker.
Op de oeverwallen kwamen stroomdalgraslanden voor.
Tenslotte behoren de kolken tot de kenmerkende ecotopen van het Benedenmaas traject.

-

-

i

Processen huidige en toekomstige situatie
Veranderingen ten opzichte van de historische situatie:
meanders afgesneden;

-

vastlegging oevers
verdieÉ-inglomerbedding eerste helÍt vorig eeuw met ca. 2.5m;
zandlgrindwinning in diepe grindgaten;

rivier is gestuwd;

Processen in dit traject waren voor de normalisaties en het plaatsen van de stuwen al beperkt.
Naast de wat meer dynamische locaties stroomafwaarts van een stuw spelen processen hier
vrijwel geen rol. Door de verdieping en verbreding van het zomerbed zijn grote delen langs de
rivier in de hoogwatervrile zone terecht gekomen. ln de ecotopen komen hoogwatervrije akkers
en produktiegrasland ook als de dominanten naar voren. Het vastleggen van de oevers heeft
oevererosie gestopt waardoor steilranden en rivierstranden zijn verdwenen. Lokaal komen
aangekoppelde strangen voor, waar het proces van slibdepositie nog een rol kan spelen.
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RelatieÍ veel focaties met diepere grondwatêrstanden (1.5-2.5m - mv); rivier infiltrerend naar
kommen.
Er zijn verschillende maatregelen denkbaar om in het traject van de Benedenmaas processen
meer ruimte te geven. Tot aan Ravenstein kunnen de oevezones worden verlaagd of
afgegraven om moerasontwikkeling te stimuleren. Hier kan ook een oude geul van de Maas,
namelijk die langs de Keentse Uiterwaard worden verdiept en aangetakt. VanaÍ Ravenstein tot
aan de stuw bij Lith kan voor de ontwikkeling van moerassige ecotopen worden volstaan met het
afgraven van oeverzones voor de zeer natte ecotopen. Ook in de uiterwaarden kunnen
moerassige ecotopen worden ontwikkeld. Vanaf de stuw van Grave kan een stromende
nevengeul worden gegraven die door de meander van Keent naar de Maas stroomt. Ook het
water van de Raam kan via de meander van Keent worden geleid.
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Figlrur 3.5Í: Schematische weergave in dÀ,arsprofid rran kenmerken rran de Benedenmaas

3.4.7 Getiidenmaas
rocessen historische situatie
De Getijdenmaas (fig 7.)was een sterk meanderende rivier met een ondiepe en diepe
zandbedding. De rivier was voor namelijk sedimenterend. Evenals het Benedenmaastraject was
het een riviersysteem met oeverwallen en kommen. De aaneengesloten bedijking van de
uiterwaarden kwam eind 13e begin 14e eeuw tot stand. De rivier was morfologisch en
hydrologisch zeer dynamisch. Niet alleen het Maaswater stroomde via dit traject af, maar door
een verbinding van Maas en Waal bij Fofi St. Andries kreeg dit traject ook een deelvan de
Waalafvoer te verwerken. VanaÍ Heusden stroomde de Maas via de huidige AÍgedamde Maas
naar het noordwesten om vervolgens bij Woudrichem weer in de Merwede uit te monden. De
Maas en Waaluiterwaarden vormden één overslromingsvfakte bij hoogwaters. Het water van de
Maas werd sterk opgesturad door deze Waal-invloed, waardoor lagere stroomsnelheden optraden
en materiaal kon sedimenteren, De uiterwaarden raakten daardoor hoog opgekleid met kalkrijke
klei. ln een deelvan het traject zal er een zekere invloed zijn geweest van het getij in de vorm
van opstuwing door de vloedstroom. Door de bedijking werd de meandering gedeeltelijk aan
banden gelegd. De morÍodynamiek van de uiterwaarden was groot. Tiidens hoge afvoeren
werden op plaatsen met onverdedigde oevers delen van de uiterwaarden geërodeerd en trad
aanwas in de vorm van zandplaten en 'scrollbars'op in binnenbochtsituaties en tussen kribben.
Dit proces van aanwas had tevens de vorming van een groot aantal strangen tot gevolg. Door
(kunstmatige) meanderhalsafsnijdingen werden een aantal restbeddingen gevormd. Door de
opstuwende werking vanuit de Waal (en getij) was een groot deelvan de strangen en
restbeddingen watervoerend. De getijslag was ongeveer 1 meter. Zandplaten raakten na
begroeiing met vegetatie snel opgeslibd tot uiterwaard. ln het riviertraject trad op grote schaal
oeverwalvorming op. Deze meest zandige oeverwallen verstoven plaatselijk tot rivierduinen.
Zandplaten ín de vorm van eílanden en nevengeulen kwamen alleen voor in de huidige
P
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AÍgedamde Maas. Evenals de Benedenmaas komen in het traject een groot aantal kolken voor,
ont$aan door dijkdoorbraken.
Kenmerkende ecotopen vanuit historische situatie
De kenmerkende ecotopen voor de bedding van de Getijdenmaàs waren een diepe
zandbedding en een ondiepe zandbedding. AÍhankelijk van de mogelijkheid om te kunnen
eroderen kwamen langs het gehele traject steiloeverslalslagoevers in holocene rivierklei
voor. Het ecotoop zandplaattzandstrand kwam voor in de binnenbocht van meanders en

-

-

tussen kribben.
Op de zandplaten /zandstranden kwam op grote schaal zachthoutstruweel en
Door meanderhalsafsnijding en de vorming van zandplaten tussen kribben kwamen in het
traject de ecotopen aangekóppelde en afgósloten stráng veelvuldig voor.
Dór (gedeeltelijk) opsliObing evolueerden de strangecotopen in de ecotopen (moerassig)

zachthoutooibos, moerasruigte of moerassig uitenraardgrasland.
De uiterwaardvlakte was geschikt voor de ecotopen uiterwaardgrasland, uiterwaardruigte en
zachthoutooibos.
De oeverwallen waren geschikt voor de ecotopen stroomdalgrasland, uiterwaardakker,
hardhoutooibos en hardhoutstruweel. Door verstuiving trad op de oeverwallen
rivierduinvorming op en kwam in open zandige substraat het ecotoop oeverwalruigte voor.
Tenslotte behoren de kolken tot de kenmerkende ecotopen van het Getijdenmaas traject.

Processen huidige en toekomstige situatie
Veranderingen tón opzicht van de historische situatie:
alleen àfvoer Maaswater;
aanleg Bergsche Maas, aÍsluiting Afgedamde Maas;

-

aÍsnijdingmeanderbochten;
tot tÓZOórote invloed van het getij op het systeem, na 1970 minder;

Aan het einde van de 19e eeuw is men begonnen scheiding te maken tussen de rivieren Waal en
Maas, wat re$ulteerde in een afsluiting van de verbinding tussen de rivieren bii Fort St. Andries,
de afdamming van de Maas bij Giessen en de aanleg van de Bergwhe Maas, een nieuwe
verbinding tussen de Maas en de Amer.
Huidige processen langs de Getijdenmaas beperken zich tot het transport en de depositie van
zand én slib. Meest voorkomende ecotopen zijn uitenruaardgraslanden en daarnaast geringere
arealen aan slikken en moerassige uiterwaarden.
Maatregelen die zijn voorgesteld voor de Getijdenmaas bestaan uit het reliëfuolgend verlagen
van uitèrwaarden om het getij meer ruimte en invloed te geven zodat meer moerassige ecotgPen
tot ontwikkeling kunnen kómen. Wanneer de Haringvlietsluizen verder opengesteld wordt zalde
getijwerking en mogelijk zelfs de zoutindringing op dit traject weer een rol van betekenis kunnen
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Figuur 3.5g: Schematische weergare in dwarsprofiel van kenmerken van de Getiidenmaas
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3.5

Kansrijkdom morÍologische processen en ecotopen langs de Maas

De resultaten uit $3.4 zijn samengevat in de vorm van een aantaltabellen, waarin per traject de
kansrijkdom voor het voorkomen van morfologische processen is weergegeven. In $ 3.5.1
worden deze morÍologische processen nader toegelicht. Daarnaast wordt per proces aangegeven
waar deze het meest kansrijk zijn en waardoor dit wordt bepaald. De relatie tussen het
voorkomen van morÍologische processen en de ontwikkeling van ecotopen bepaalt mede de
kansrijkdom voor het ontstaan van bepaalde ecotopen. In $ 3.5.2 wordt kort beschreven welke
ecotopen langs de Maas kansrijk zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie uit $ 3.4,
tabellen (3.2 en 3.3) en aanvullende inÍormatiebronnen.

3.5.1 KansrlJkdom morÍologlsche

Oeverafkalving

processen

I

_
:

OeveraÍkalving is aÍhankelijk van de dynamiek van de rivier en de stabiliteit van de oevers.
Mede bepalend voor de kansrijkdom typering was/is de kans op hoge steiloevers in terrasranden
waarbij oudere geologische afzettingen werden/worden aangesneden. Deze komen voor in de
trajecten Bovenmaas, Grensmaas, Plassenmaas, Peelhorstmaas en Venloslenkmaas. VanaÍ het
Benedenmaastraject ontstonden vooral lage steilranden in holocene rivierkleiaÍzettingen. In de
huidige situatie is dit proces grotendeels aan banden gelegd door oeveóeschoeiing. Het proces
iS nu nog actief bij onvefdedilde oevers in het ongestuwde dêelvan de Bovenmaas , de
Grensmaas, Plassenmaas en mogelijk de Venloslenkmaas. D-oor een combinatie van de
maatregelen weerdverldging/stroomgeulverbreding en het venrijderen van het bovenste deel
van de oeverbeschoeiing kan het proces ook in de gestuwde delen van de trajecten proces
verder geactiveerd worden, zonder dat de bedding zich verlegt. In de stuwpanden levert de
scheepvaart de benodigde dynamiek voor de instandhouding van deze steiloevers. De
randvoonruaarden voor veiligheid en scheepvaart beperken deJnogelijkheden voor vrije
oevererosie.
Terugschrijdende erosie van beekmondi ngen
Terugschrijdende erosie van beekmondingen is afhankelijk van tektoniek en insnijden (oÍ
verdiepen) van de zomerbedding. De beekmondingen passen zich hieraan aan door eveneens
verticaal te eroderen. Mede bepalend voor de kansrijkdom wadis de aanwezigheid van beken
afkomstig van hoger gelegen terrein, in een traject. Door de aanleg van stuwen is de
laagwaterstand in de stuwpanden gestegen en daarmee de erosiebasis van de beeklopen. Het
proces van insnijding van de beeklopen is daarmee grotendeels gestopt. Het komt in de huidige
situatie alleen nog voor langs de Grensmaas, en de meest stroomopwaartse delen van de
Bovenmaas en de Peelhorstmaas. Door de maatregelen zomerbedverdieping, breed uitgevoerde
weerdverlaging en/of een aanpassing van het stuwbeheer kan het proces geactiveerd worden. In
beperkte mate kàn dit proces ook gevonden worden in de monding van stuwpasserende
nevengeulen
Eiland en nevengeulvorming
Vorming van eilanden en nevengeulen trad voornamelijk op door (soms geringe)
stroomgeulverleggingen binnen de dalvlakte of uiterwaarden in rechte of zwak slingerende delen
van de rivier. Stroomgeulverleggingen ontstonden vooral door verstopping van de zomerbedding
door sediment, bomen oÍ ijsdammen. Eilandvorming is afhankelijk van de breedtediepteverhouding van de bedding. De grootste kansen voor eilandvorming liggen in brede
ondiepe rivieren met vrij erodeerbare oevers. Eveneens trad eilandvorming op in de
Getijdenmaas onder invloed van een aÍname van het verhang en opstuwing door het getij. Het
proces treedt in de huidige situatie alleen maar in beperkte mate op in de vrij afstromende
Grensmaas. Door de beperkte oevererosie, afpleistering van de bedding en geringe
bovenstroomse sediment aanvoer is daar echter weinig sediment in het traject voor de vorming
van banken. Tevens is ten opzichte van de historische situatie door grindwinning de breedtediepte verhouding sterk verkleind. In de Grensmaas zal in de toekomstige situatie door
zomerbedverbreding en weerdverlaging de breedte-diepteverhouding toenemen, maar doordat in
de flessenhalzen beddingmigratie en erosie niet zal worden toegestaan en de bovenstroomse
aanvoer van sediment beperkt blijÍt zal de kans op eiland- en nevengeulvorming slechts in
geringe mate toenemen (de eerste jaren na de maatregelen) maar zeker niet terugkeren op het
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niveau van de historische reÍerentie. Kansen woÍden vergroot door aanleg van eilanden,
kunstmatige toelevering van sediment en het toelatên van opeenhoping van dood hout in de
rivier. ln de overige Maastrajecten liggen door de gestelde randvoorwaarden voor veiligheid en
scheepvaart geen kansen voor eiland- en nevengeulvorming
Alternere nde bankvorm i ng
Alternerende banken zijn zand- en/of grindbanken die afwisselend tegen de linker en
rechteroever worden gevormd en die bij laagwater droogvallen. Ze komen voor in smalle, rechte
min oÍ meer stabiele Éeddingen als gevolg van de natuurlijke neiging van stromend water om te
meanderen. In de historische situatie trad dit proces op in de rechte trajecten van de Peelhorst
en de Bovenmaas. In de huidige situatie kunnen alternerende banken gevormd worden in delen
Grensmaas die door meanderbochtafsnijdingen, ten opzichte van de historische referentie een
rechter verloop hebben gekregen. In de oveiige trajecten komen door stuwing, verdieping van de
zomerbedding en de aanleg van diepe grindgaten die veelsediment aantrekken, geen
alternerende banken voor. In de toekomstige situatie zullen in de Grensmaas de kansen voor
bankvorming in het algemeen toenemen doordat na het nemen van maatregelen als
weerdverlaging en zomerbedverbreding een zekere periode meer sediment door de rivier zal
kunnen worden opgenomen. Omdat de beddingmigratie naar verwachting beperkt zal blijven, zal
in de smalle rechte delen van het Grensmaas traject eventuele bankvorming plaatsvinden in de
vorm van alternerende banken. ln de overige gestuwde en door de scheepvaart gebruikte
riviertrajecten zijn maatregelen die de bankvorming binnen het zomerbed bevorderen niet
toelaatbaar binnen de gestelde randvoorwaarden.

Pointbar- en scrollbaruorming
Bankvorming in de binnenbocht van sterk meanderende rivieren leidt tot pointbarsin de bedding
die kunnen uitgroeien tot scrollbars in de kronkelwaard. De randvoorwaarde voor die vorming
van dit type banken wagis dat de rivier vrij in de buitenbocht kon eroderen en daarmee haar
bedding kon/kan verleggen. In de historische situatie trad dit proces op in alle meanderende
delen van de Grensmaas, Plassenmaas, Venloslenkmaas, Benedenmaas en Getijdenmaas. In
de vrij rechte Venloslenkmaas was de bochtmigratie waarschijnlijk minder dan in de overige
trajecten en meer stroomaÍwaarts gericht, waardoor dit traject in deze periode als minder kansrijk
is aangeduid. ln de huidige situatie zijn de Grensmaas en de Plassenmaas de enige twee
trajecten waar nog meanderbochten voorkomen waar op beperkte schaaloevererosie kan
pláatsvinden of wáar door reeds uitgevoerde maatregelen als weerdverlaging,
zomerbedverbreding en verwijdering van de oeverbeschoeiing nieuwe locaties voor de vorming
van pointbars zijn gecreëerd. In deze riviertrajeoten neemt in de toekomstige situatie de
kansrijkdom toe door de genoemde maatregelen op grotere schaal uit te voeren'
Randvoorwaarde voor de vorming van dit type bank blijft een meanderende riviertype met vrij
erodeerbare oevers en voldoende dynamiek om deze oeverc te eroderen' Door
zomerbedverbreding wordt enezijds de ruimte voor de vorming van dit b_a!!ype geschapen,
maar neemt anderzijds de eroderende kracht van de rivier op de oever aÍ. Naar verwachting zal
als reactie op de maatregelen de vorming van pointbars en scrollbars toenemen. Dit is
aangeduid met een toename van de kansriikdom in deze trajecten voor de toekomstige situatie.
ln de overige trajecten zijn door de riviernormalisatie geen meanders meer actieÍ.
Rivierstrandvorming
Rivierstrandvorming is het proces waarbij een smal zand- oÍ grindstrand werd/wordt gevormd
parallel aan de oever. De kansrijkdom voor dit proces in de historische situatie is gekoppeld (en
heeft een zekere mate van overiap) met de voiming van zand- en grindbanken en met het
prooes van oeveraÍkalving. Naarmate deze processen actiever optreden wadis de kans op de
vorming van strandies aan de oevers groter. Daar naast speelt ook het ruimteaspect een rol. ln
de Peelhorst was de kans op oevererosie groot maar in het smalle dal was de dynamiek te groot
en geen ruimte voor strandvorming. Daarnaast is sedimenterende trajecten zoals de
Getijdenmaas de kansrijkdom voor strand vorming groter. Hierin speelt ook het getij een rol. Bij
eb gaat de waterstand extra omlaag (vooral bij lage rivierafvoeren) waardoor grotere delen van
de oevezone droogvallen. In de huidige situatie is door het stuweffect, verdieping en versmalling
van de bedding en de oeverbeschoeiing nauwelijks strandvorming aanwezig. De enige trajecten
waar dit proces nog aanwezig is, is het bovenstroomse deel van de Bovenmaas en in de
kribvakken van de Getijdenmaas
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Meanderafsnijding
Meanderafsnijding is een proces waarbijtijdens hoógwater meanderbochten worden afgesneden.
Door deze vorm van geulverlegging bleeÍ/blijft een boogvormige restgeul in de
dalvlakte/uiterwaard achter. Deze restgeulen werden door sedimentatie bovenstrooms afgesloten
van de zomerbedding. Dit proces trad alleen op in zeer bochtige delen van de rivier, zoals de
Grensmaas en de Plassenmaas. ln het traject Benedenmaas is er een locatie (Diedensche
uitenntaard) waar dit proces mogelijk heeft plaatsgevonden. ln de huidige situatie en de
toekomstige situatie lijken er alleen mogelijkheden te bestaan voor dit proces in het
Plassenmaaslraject in de meanderbocht van Linne. De daar aanwezige plassen trekken bij
hoogwater veel stroming aan waardoor tussen de rivier en de plassen hoogwatergeulen
uitgeslepen worden. Dit zou wel eens kunnen leiden tot een permanenle kortsluiting. In het
Grensmaastraject zal er bij uiterwaardverlaging bij hoogwater door bochtaÍsnijding wel een
tijdefijke hoogwatergeul kunnen ontstaan. Maar de bochtstraal, en de mogelijkheid deze te
vergroten in zijwaartse richting, zal te beperkt zijn voor de vorming van meanderrestgeulen
(oxbow-lakes). Kansen voor dit proces liggen vooral in het Plassenmaas traject.
F u nctionerende hoogwatergeu len
Functionerende hoogwatergeulen staan voor een proces waarbij bij hoge aÍvoeren restgeulen
werden/worden benut en/oÍ in de dalvlakte tijdelijke nieuwe geulen werden/worden gevormd. Bij
laag water keert de rivier weer terug naar haar oorspronkeliike bedding en blijÍt een (droge)
laagte in de dalvlakte achter. Kenmerk van dit proces is dat de geulen niei volgeslibd raakten. Dit
proces kwam in de historische situatie in verschillende vormen voor in alle rivieÍrajecten met
uitzondering van de Getijdenmaas. ln de meanderende trajecten Grensmaas en Plassenmaas
trad naast het gebruik van restgeulen het proces van nieuwvorming van tijdelijke geulen op. In
de Bovenmaas en Peelhorstmaas en Venloslenkmaas werd vooral gebruik gemaakt van
restgeulen in het dalvlakte-terras en pleistocene restgeulen in het laagterras. In het
Benedenmaas traject werden in de binnenbochten van de meanders langs de dijk t[dens
hoogwater "kortsluitinggeulen" benut. In de huidige situatie Íunctioneren alleen nog de
hoogwatergeulen in de dalvlakte en het laagterras in de trajeclen Peelhorst en Venloslenk.
Nieuwe vorming van hoogwatergeulen treedt alleen nog op langs de Grensmaas en de
Plassenmaas. ln de Plassenmaas is dit proces een gevolg van meanderhalsafsniidingen en om
deze reden is hoogwatergeulvorming voor dit traject niet apart aangegeven.

Oeverwalvorming:
Oeverwalvorming is een proces waarbij bij (opkomend) hoogwater materiaal vanuit de bedding
op de dalvlakte naast de rivier in de vorm van een lage rug wordt afgezet. Oeverwalvorming trad
in beperkte mate op in de meanderende rÍviertrajecten van de Grensmaas, de Plassenmaas en
de Venloslenkmaas. In de trajecten Benedenmaas en Getijdenmaas trad in de historisch situatie
meer oeverwalvorming op. ln de huidige situatie zijn de kansen voor oeverwalvorming veel
kleiner geworden door de verdieping van het zomerbed (waardoor de aÍstand tussen bedding en
oever is vergroot), de afsnijding van meanders en het stuwpeilbeheer. Weerdverlaging kan als
maatregelworden ingezet om in de toekomst oeverwaÍvorming te versterken: door de lagere
ligging zal er (aanvankelijk) meer zand worden aÍgezet. Randvoorwaarde daarbij is dat er
voldoende sediment in de rivier aanwezig is. Dit speelt vooral in de Bovenmaas, de Grensmaas
en de Getijdenmaas. Bijzondere locaties voor oeverwalvorming zijn plaatsen waar de bedding
grenst aan een diep zand- oÍ grindgat. Door de "aanzuigende werking" van deze grindgaten
wordt op de dalvlakte tussen de rivier en het grindgat zand in de vorm van een oeverwal afgezet.
Opsti bben u ite rw aard/datvtakte
Opslibben is het proces waarbij bij hoogwater, in rustige omstandigheden, slib wordt afgezet op
de dalvlakte/uiterwaard. In historische situatie trad de meesle opslibbing op in de tektonische
dalingsgebieden. Dit zijn tevens de trajecten waar het verhang afnam. In de benedenstroomse
trajecten vond opstuwing plaats door de invloed van de Waal en het getij. Daarnaast speelde de
breedte van de dalvlakte een rol bij dit proces. In het smalle Peelhorsttraject was de
stroomsterkte te groot voor slib om tot bezinking te komen. Aan de hand van de dikte van de
holocene kleipakketten valt af te lezen dat in de historische situatie de grootste opslibbing optrad
op in de trajecten Plassenmaas, Benedenmaas en Getijdenmaas. Dunne holocene
kleipakketten komen voor langs de Bovenmaas, de Grensmaas en de Venloslenkmaas ln de
huidige situatie is het opslibbingsproces in de verschillende trajecten gewijzigd. Door een
toename van slibgehalte van het Maaswater vanuit België is er ook een toename in de
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kansrijkdom voor opslibbing van de dalvlakte van de Bovenmaas en de Grensmaas. In de
Plassenmaas wordi veel slib ingevangen in de diepe grindgaten. Hierdoor verdwijnt veel slib uit
de rivier. Benedenstrooms het Peelhorsttraject wordt daardoor minder slib op de (al reeds hoog
opgeslibde) uiterwaarden aÍgezet dan in historische perioden. In de toekomst zal door
weerdverlaging in alle trajecten opslibbing van de dalvlakteluiterwaard matig kansrijk zijn, maar
vooral in de Bovenmaas en Grensmaas kansrijk.
Dichtslibben geulen en/of grindgaten
Dichtslibbing van geulen is het proces waarbij restgeulen, hoogwatergeulen en
kronkelwaardgeulen door slibafzetting bij hoogwater dichtslibben en daardoor in de tijd
morfologisch veranderen en niet meer als geul herkenbaar zijn en daarmee hun functie (deels)
verliezen. ln de historische situatie trad dit proces vooral op in de tektonische dalingsgebieden
en de benedenstroomse trajecten waarbij het water werd opgestuud door de invloed van de
Waal en het getij. De sterkste opslibbing van geulen trad op in de traject Benedenmaas- en
Getijdenmaas. Matige opslibbing trad op in het traject Plassenmaas. Res'tgeulen slibden wel
gedeeltefijk dicht maar bleven zeer lang als smalle watervoerende (neven)geul in de dalvlakte
achter. In de overige trajecten is de historische kansrijkdom voor dit proces als veel kleiner
ingeschat op grond van het feit dat pleistocene hoogwatergeulen nog tot vandaag de dag in het
landschap aanwezig zijn. Het is ook aannemelijker dat geulen in de dalvlakte van de meer
dynamische trajecten werden opgevuld met beddingsediment. In de Venloslenkmaas waren
door het weinig dynamische karakter van de zomerbedding op zich al weinig geulen in de
dalvlakte aanwezig. Zoals gezegd raakten de pleistocene geulen op het laag- en middenterras
ook in dit traject niet volgeslibd. In de huidige omstandigheden is het proces van opslibbing van
geulen door de aanvoer van slibrijk water uit België vooral actief in het gestuwde deelvan de
Bovenmaas en de Plassenmaas waar veel slib tot bezinking komt in de diepe grindgaten.
Benedenstrooms de Plassenmaas bevat het rivierwater minder slib en treedt pas weer opslibbing
plaats in de trajecten Benedenmaas en Getijdenmaas. ln de toekomst zal door weerdverlaging,
zomerbedverbreding en de kans op dichtslibben van aangelegde en door de rivier gevormde
geulen toenemen in de trajecten Bovenmaas, Grensmaas en Plassenmaas.
Rivierduinvorming

Rivierduinvorming is het proces waarbij door de rivier aÍgezette zanden in de vorm van banken,
stranden en oeverwallen door de wind worden opgestoven tot duinen. Randvoorwaarde voor
duinvorming is dat ten zuidwesten van het brongebied (b.v. zandstrand) een langgerekt vlak
gebied zonder obstakels moet voorkomen, waardoor de wind een grote strijklengte heeÍt om
zand op te nemen en landinwaarts opnieuw af te zetten. De meeste kans op duinvorming treedt
daar op waar de rivier in zuidwestelijke richting stroomt (lsarin, et al., 1995). Rivierduinvorming is
in de historische referentieperiode alleen waargenomen in het traject Getijdenmaas. De duinen
op de têrrassen van de Maas zijn allen in het Pleistoceen opgestoven. Mogelijk zijn de duinen op
het laagtenas in de Venloslenkmaas bij hoge rivierafvoeren door rivierwater beïnvloed en werd
zand over korte afstand verplaatst waa'rdodr opnieuw verstuiving kon optreden. Dit proces is in
tabel 3.lweergegeven met een vraagteken (?). Onder de huidige omstandigheden komt
rivierduinvorming langs de Maas niet, of slechts zeer lokaal, voor. Uiterwaardverlaging waardoor
uitbreiding en nieuwrrorming van rivierstranden en oeverwallen kan optreden biedl kansen voor
duinvorming in het traject Getijdenmaas.
St uw passere nde n ev e n ge u I e n :
Stuwpasserende nevengeulen zijn passages langs de stuwen waardoor reofiele vissoorten de
rivierop kunnen trekken. Morfológibch lijken de Áieuw aan te leggen geulen meer op een beek
dan op een nêvengeul. Het verschil is dat de stuwpasserende nevengeul geen beekwater maar
Maaswater bevat. Het proces wat hiermee kan worden hersteld is dat van een dynamische, vrij
meanderende beek in de dalvlakte oÍ het laagterras. De beek zal naaanleg zichzelf in evenwicht
brengen met het te overbruggen hoogteverschil wat gepaard zal gaan met het proces van
terugschrijdende erosie. De kansen voor dit proces liggen bij elke stuw in de Maas. Hoe groter
het niveauverschit boven- en benedenstrooms van de stuw, des te groter de kans op een
permanent meestromende geul die niet te snel dichtslibt.
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3.5.2 Kansrilkdomecotopen
In tabellen 3.1 t.m. 3.3 zijn de kansrijke processen weergegeven voor elk Maastraject. De
natuurlijke ecotopen die kunnen ontstaan bij bepaalde geomorfologische processen zijn vermeld
in bijlage x. Hierbij zijn niet alle ecotopen uit het rivier-ecotopenstelsel (Rademakers & Wolfert
199f áÍgedekt, omdat de in dit rapport beschreven geomorÍologische prooessen zich beperken
tot het overstroombare deel van het winterbed. Daarnaast is het daadwerkelijke ontstaan van
ecotopen natuurlijk van nog meer Íactoren aÍhankelij[ (bijvoorbeeld beheer). Met de tabel wordt
alteen aangegevén dat bij óen bepaald proces Oe oóstàriOigheden gunstig zijn voor de ecotopen
die daarbij staan aangegeven.

Koppeling van bijlage 4 aan de tabellen 3.2 en 3.3 geeft een indruk van welke ecotopen voor
welke trajecten kansrijk zijn in de huidige en toekomstige situatie. ln deze studie is dit alleen
nader bekeken voor d-e tobkomstige situatie. De resuftàten van deze koppeling zijn voor de
verschillende trajecten weergegeven in bijlage 5. Doordat veel ecotopen bii meerdere
morfologische processen kunnen ontstaan, valt een groot gedeelte van het onderscheid tussen
de trajecten weg. Dit is niet geheel onverwacht. Ook bij andere studies kwam naar voren dat
verschillende riviertrajecten kansrijk kunnen zijn voor min of meer dezelfdê ecotooptypen
(Postma eÍ a/. 1996) . De oppervlakten die de ecotopen innemen en hun ruimtelijke configuratie
kunnen echter sterk verschillen. In de tabel (bijlage 5) wordt uitsluitend aangegeven oÍ een
ecotoop al dan niet kan voorkomen. Er wordt geen indicatie gegeven van de oppervlakte
verdeling, zodat sommige ecotopen er bij oppervlakkige beschouwing te voordelig van af komen.
Een vootbeeld is de slikkige oever die ontstaat door oeveraÍkalving: het êcotoop is kansrijk,
maar het kan gaan om een enkele meters breed ecotoop, dat dus ruimtelijk niet zo op zalvallen.

Omdat er toch wel meer onderscheidende karakteristieken per traject zijn dan nu uit de eerste
koppeling (bijlage 1) blijkt, is aanvullende informatie gebruikt om kenmerkende ecotopen per
traject aan te geven. Hierbij is gebruik gemaakt van de trajectbeschrijvingen in paragraaÍ 3.4 en
aanvullende informatie zoals "Een stroom natuur" (Postma eÍ a/ 1996) en Ecologi*he
Verkenning waarin referentie- en streeÍbeelden voor de Maas onderzocht zijn. De meest
kenmerkende ecolopen en processen die per traject kansrijk zijn, zijn samengevat in tabel 3.4.
Hierbij is in eerste instantie gelet op de processen die in tabel 3.3 als meest kansrijk aangegeven
zijn, daarna is gekeken welke van deze procêssên en ecotopen vanuit de oorspronkelijke situatie
het meest kenmerkend voor het betreÍÍende taject zijn. Hierbij is ook gelet op welke processen
of ecotopen kenmerkend zijn voor het betreffende traject.
Ecotopen

Bosecotopen zijn langs de gehele Maas kansrijk. Het gaat hier met name om hardhoutooibos
wat zich op de minder Írequent overstroomde delen van het winterbed kan ontwikkelen. Voor
zachthoutooibos zijn meer iaaggelegen weerden oÍ uiterwaarden nodig. Op dit moment liggen
daarvoor de meeste kansen langs de Grensmaas (pionier op grindbanken) en de Plassenmaas
(opslibbing Maasgassen) evenals langs de Benedenmaas (grootschalige weerdverlaging) en de
Getijdenmaas (komgronden). Hiervoor moet dan wel eerst grootschalige weerdverlaging
plaatsvinden.

irlatuurlijke oevers zoals steiloevers en zand oÍ grindbanken kunnen langs de megste_ trajecten
voorkomen. Langs de Benedenmaas zijn ze iets minder kansrijk en langs de Getijdenmaas
zullen naast zandige oevers ook oevers voorkomen met een specifiek slikkig karakter. Het
verwijderen van oeverbescherming waar mogelijk zal dus op de meeste trajecten interessante
oeverprocessen op gang brengen.
Moerassige-ecotopen zijn gebaat bij een lage dynamiek en permanent vochtige omstandigheden.
Momente-el liggen hiervoor kansen langs de Plassenmaas (in verlandende plassen), de
Benedenmaas (na weerdverlaging) en de Getijdenmaas. Kwelmoeras kan op kleine schaal
ontwikkelen in geulen langs de Venloslenkmaas.

Ondiep water in het zomerbed is alleen kansrijk in de niet bevaarbare delen van de Grensmaas
en de Bovenmaas. Langs de andere trajecten zijn kleinschalig vaak mogelijkheden in de
nevenwateren. In de sterk sedimenterende trajecten zullen deze wateren echter snel opslibben
(tot hoogwatergeulen).
Pionier-ecotopen zoals dynamische ruigte zijn vooral kansrijk langs de Grensmaas omdat hier de
rivierdynamiek het grootst is. Langs de andere trajecten kunnen zich op kleine schaal ook
48

pionier-ecotopen ontwikkelen als een lint langs de rivier wanneer meer natuurlijk oevervormende
processen optreden. Een heel ander type ruigte-ecotopen van slikkige oevers zou langs de
Getijdemaas tot redelijke oppervlaktes kunnen ontwikkelen als de getijdewerking Ílink toeneemt.
Ïabel 3.4 Samenvatting van de meest kansriike processen en ecolopen per traiect op basis van de tabellen 3.3 en bijlsge 1 en
de lÍ4ect beschrijvingen uit parqraaÍ 3.4. Dikgedrukt zijn de processen met een zeer grote kansrijkdom (++ in tóel 3.3). Per
lraject zïn drie kansrijke process€n geselqctêerd die rranuit de historische situatie ook kenmerkend zijn voor het trdect ($3.4).
De grijstint geeft aan hoe (rêlatieÍ!) dynarnisch hert systeern kan worden in de zin van terÍdnvoÍmende pÍocessen; donkergriis=
zeer dynamisch, lichtgrijs=matig dylramisch, wit=weinig dylranisch.

OeveraÍkalving
Rivierstrandvorming
Aftemerende banhorming

Allernerende banlsorming _
Pointbar + scrollbar vorming

OêvêraÍkalving

Ondiepe grindbedding
Steiloevers/Grindbanken

Zachthoutooibm/zachtholstruwed
Dynamische ruigte
Ondiepe gnindbedding
SteiloeverVG rindban ken

Dichtslhben geLllen en/of plassen

MeanderaÍsnildlng
Pointbar + scrollbar vormlng

Dichtslibben geulen en grindgaten
Geliiwerking

il,lo€Ías-ecotopen (kwel)
Zachihoutooibos
Nevengeul/strang
Steiloeverslz andbanken

Moeras-ecolopen
Zrchthoutooibos
Rivierduin

Bovenmaas
Nevengeulen zouden sneldichtslibben en zijn niet kansrijk, maar hoogwatergeulen passen wel
goed bijdit traject. Omdat het winterbed op dit traject van nature snel de hoogte in gaat, liggen
verder vooral kansen voor ecotoopontwikkeling op de wat hoger gelegen delen. Hardhoutooibos
is een van de meest kansrijke natuurlijke ecotopen de Bovenmaas.
Grensmaas
Hoewel de Grensmaas in vergelijking tot de andere Maastrajecten het meest dynamisch is, is
slechts op zeer kleine schaal nog indicaties van rivierdynamiek terug te vinden en spelen de
processen alleen bij hoogwaters nog een rol. Door stroomgeulverbreding en weerdverlaging kan
de reikwijdte van de processen versterkt worden en zou verlegging van de hoofdstroom en eiland
vorming mogelÍjk kunnen zijn. Hierbijontstaan ook ecotopen als nevengeulen en steilwanden.
Op de dynamische grindbanken kunnen pionier-ecotopen als dynamische ruigte, tot ontwikkeling
komen. Hoewel op de hogere delen van het winterbed hardhoutooibosonlwikkeling plaats kan
vinden, zijn langs de toekomstige Grensmaas vooral zachthoutooibos en zachthoutstruweel
karakteristieke kansrijke ecotopen in de brede, lage weerden. Omdat op de grindige bodem water
makkelijk wegzakt en grondwaterstanden door de maatregelen waarschijnlijk verder zullen dalen
zal moeras van enige omvang niet voorkomen op dit traject.
Plassenmaas
De Plassenmaas is een traject met veel mogelijkheden. In de huidige situatie treden bij
hoogwater op bepaalde plaatsen nog morfologische processen op. Wanneer op dit soort plekken
de oeverbescherming verwijderd wordt kunnen oevervormende processen weer een rol gaan
spelen met steilwanden en zandstranden tot gevolg. Nevengeulen (en hoogwatergeulen) horen
bij dit traject en kunnen ook weer aangelegd worden langs de stuwen. Omdat het merendeelvan
het slib in de plassen bezinkt zullen nevengeulen niet snel dichtslibben. Wanneer het opslibben
van de plassen een handje geholpen wordt kunnen in ondiepe plassen oÍ strangen moeras
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ontstaan, waarvan een aantal onder invloed van kwel. ln de brede dalvlakte kan zachthoutooibos
zich opnieuw ontwikkelen, zeker wanneer de kades landinwaarts verplaatst vrorden. Op de
oeverwallen en terrasranden zal zich lokaal hardhoutooibos kunnen ontwikkelen.

3;:'li:tii:ííiresularie

van dit traject treden morÍorosische processen nos maar weinig op. De
enige kansen liggen bij de processen in beekmondingen en oevererosie direct onder de stuwen
(indien de oevei niet beschermd is). Lokaal (Neer-Tegelen) komen hoge grondwaterstanden
voor, maar over het algemeen liggen de kansen op dit traject vooral bij de.drogere" ecotopen
zoals hardhoutooibos.
Venloslenkmaas
Het winterbed van de Venloslenk is al vroeg in het verleden te hoog opgeslibd voor
zachthoutooibosontwikkeling. Evenals bij de Peelhorstmaas, zijn momenteel nog maar wêinig
morfologische processen in werking. Hier en daar kan nog wat oevererosie plaatwinden. Dit kan
worden iersteri<t door op meer plaàtsen de oeverbescherming te verwiideren. Wanneer de kades
verder teruggelegd zouàen worden zou wellicht oeverwalvorming kunnen optreden en kunnen
oude hoogwatergeulen hun oorspronkelijke Íunctie terug krijgen.

Benedenmaas
Door normalisatie, oeververdediging en verdieping is de weinige dynamiek die vroeger bij
hoogwaters nog optrad, nu geheel uit het systeem verdwenen en zijn er ook weinig
mogelijfneOen deze te herstellen. Dit maakt dit traject bij uitstek geschikt voor
moerasontwikkeling, waarvoor dan wel eerst de uiterwaard verlaagd zal moeten worden.
Ontwikkeling van zàchthoutooibos zou dan ook weer mogeliik kunnen worden. Strangen (b.v. bii
Keent) in het gebied kunnen benut worden voor ecologisch herstel'
Getijdenmaas
De Getijdenmaas is vrij aÍstromend, waardoor in de toekomst de getijwerking weer ieJs toe kan
nemen wanneer de Haiingvlietsluizen (deels) geopend wordt. Wellicht kunnen hierbij getiidê
kreken ontstaan. De huidige beperkte arealen slikken en moêrassige uiterwaarden die
kenmerkend zijn voor dit traject, zouden uitgebreid kunnen worden door verlagen van de
uiteruvaarden.
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3.6

Aanbevelingen

De richtlijnen voor de geomorfologische kansrijkdom van ecotopen moeten beschouwd worden
als een eerste, globale inschatting van kansen, gebaseerd op de ínformatie die momenteel
bekend is. Het inschatten van de mogelijkheden voor morfologische processen in de toekomst
zalvoorlopig weleen bron van onzekerheid blijven, niet alleen omdat de exacte omstandigheden
in een toekomstige situatie lastig in te schatten zijn, maar ook omdat deze processen lastig te
modelleren zijn. De inschatting is op korte termijn op drie onderdelen goed te verbeteren.

.

In deze studie is rnet name een inschatting gemaakt van de kansrijkdom voor het optreden
van processen en het voorkomen van de daarmee samenhangende ecotopen. Voor een
goede inschatting van de mogelijkheden in de toekomst is het echter ook van belang een
goede inschatting te kriigen van de van nature (dus door morÍologische processen)
maximaal te vormen arealen aan ecotopen. Vergelijkbaar met studies aan de Rijntakken en
de Benedenrivieren (Maas et a|.1997; Wolfert 1998; Maas 2000) kan inzicht hierin verkregen
worden door gebruik te maken van historisch materiaaÍ, dat voor de Maas overigens voor
een groot deel al verzameld is (pers. med. W. Overmars; idem J van den Berg). Met name
van de Bovenmaas, de Benedenmaas en de Getijdenmaas is aanvullende informatie
gewenst. Voor de Get'rjdenmaas is het lastiger een historische referentie samen te stellen
omdat dit traject vroeger niet in deze vorm bestond. Gegevens van andere trajecten kunnen
hier wellicht geïnterpoleerd worden.

.

.

Daarnaast is het sterk aan te bevelen veldexperimenten ult te voeren, bijvoorbeeld in de
vorm van de huidige proeÍprojecten (bijvoorbeeld bij Meers). Men kan wel blijven rekenen en
modelleren, maar op een gegeven moment moet in het veld maar eens blijken wat er nu
precies gebeurt wanneer de rivier wat meer de ruimte krijgt. Door deze proeÍprojecten op de
voet te volgen, en niet alleen naar de vegetatieontwikkeling te kijken, maar ook in detail naar
de morfologische processen, kan men een goede indruk krijgen van de (on)mogelijkheden
voor processen in de toekomst.

Naast de onzekerheden omtrent de mogelijkheden voor morfologische processen bestaat
de oever-ecotopen
kan wel met redelijke zekerheid aangegeven worden bij welke morÍologische processen
ontstaan. Voor een aantal andere ecotopen ligt dit lastiger omdat de exacle omstandigheden
voor moeras bijvoorbeeld ook door andere Íactoren als zoals grondwaterstroming bepaald
worden. Daarnaast is de vegetatie-ontwikkeling onder andere aÍhankelijk van het gevoerde
beheer. Op dit punt heeÍt de terreinbeheerder dus nog veel invloed op de uiteindelijke
ecotoopontwikkeling. Ook hier zou een hulpmiddel kunnen zijn te bekijken welke ecotopen in
historische en referentiesituaties voorkomen, zoals bijvoorbeeld voor de AÍgedamde Maas
en een deel van de Benedenmaas is gedaan (Maas 2000). In het kader van het project
"Ruimte voor Rijntakken' (silva et al. 200q zijn de relaties tussen processen en
ecotoopontwikkeling geÍormaliseerd tot rekenregels waarmee eÍÍecten van ruimtelijke
planning op waterstanden en ecologie gekwantiÍiceerd kunnen worden. Ook voor de Maas
uordt nu aan een dergelijk instrument gewerkt in het kader van het project "lntegrale
Verkenning Maas' (Schielen & Barneveld in prep.). Dit soort beslissingsondersteunende
instrumenten werkt op een gedetailleerder schaalniveau dan de in deze studie
gepresenteerde richtlijnen en is bijvoorbeeld geschikt om de eÍÍecten van verschillende
inrichtingsscenario's te toetsen.
ook onzekerheid omtrent de relatie met het ontstaan van ecotopen. Voor

5'l

4

Toepassing richtlijnen

Het opstellen van planningsinstrumentaria voor het rivierengebied met betrekking tot de
ontwikkelingsmogelijkheden voor ecotopen soorten is niet nieuw (Postma el a/. 1996, Pedroli eÍ
a/. 1996, Harms & Wolfert 1998), maar nog niet eerder uitgewerkt vanuit de principes van
ecologische netwerken . De methode die in deze studie wordt voorgesteld levert geen blauwdruk
voor de inrichting van de Maas. Er worden alleen bouwstenen (richtlijnen) aangeleverd waarmee
een planvormer aan de slag kan en waarin, aÍhankelijk van de projectdoelen, verschillende
keuzerichtingen mogelijk zijn.
Deze bouwstenen, gepresenteerd in de vorm van kennnistabellen en begeleidende
beschrijvingen (zie hoofdstuk 2 en 3), kunnen op verschillende manieren met verschillende
doeleinden gebruikt worden. De mogelijkheid bestaat om de informalie met betrekking tot
ecologische netwêrken en geomorfologsiche kansrijkdom aÍzonderlijk te gebruiken, maar ook in
combinatie. Bijde toepassing duiken echter nieuwe vragen op, waar de geÍormuleerde richtlijnen
geen anlwoord op geven en waarvoor, vaak projectafhankelijke, keuzes gemaakt moeten
worden. Om een idee te gêven van de toepassingsmogelijkheden en de vragen die daar bij aan
de orde kunnen komen, wordt in dit hoofdstuk een aantal aspecten behandeld die bijtoepassing
van de richtlijnen aan de orde kunnen komen. Een voorbeeld wordt voor de Maas verder
uitgewerkt in de vorm van een casus.

I
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4.1

Bepaling van oppervlaktes ecotopen voor sleutelgebieden

Alvorens de kennistabellen uit deze studie toe te passen is het belangrijk om binnen het project
oÍ plan het speciÍieke doel duidelijk voor ogen te hebben. Het doel bepaalt namelijk het
schaalniveau van de studie en de keuze van gidssoorten en ecotoopgroepen. Het is ook mogelijk
de richtlijnen te gebruiken om de doelen vorm te geven of bijte stellen, wanneer deze nog niet
concreet zijn. Het schaalniveau heett consequenties voor de soortgroepen die relevant zijn en
voor de afstanden waarop aansluiting met de omgeving gezocht kan worden. Het bepaalt tevens
het detail van de benodigrde informatie; voor een hoog schaalniveau is minder gedetailleerde
ruimtelijke inÍormatie nodig dan voor een laag schaalniveau.
De bepaling van beschikbare oppervlaktes ecotopen voor het creëren van sleutelgebieden kan in
een aantal stappen plaatsvinden:

1.
2.
3.
4.

Kies op basis van de projectdoelen een oÍ meerdere ecotoopgroepen die kansrijk zijn in
het gebied waarin de studie plaatsvindt (tabel 3.4).
Bepáal het actueel beschikbaar oppervlak van het geselecteerde ecotoop in het gebied
op basis van een ecotoopkaart (of in beleid geformuleerde oppervlaktes)
Met behulp van tabel 2.6 kan aangegeven worden hoeveel oppervlak nodig is voor een
sleutelpopulatie van de verschillende soortgroeren. Ga hierbij uit van de soortgroep met
de grootste oppervlaktebehoefte en het grootste schaalniveau (tabel 2.5).
Vergelijk de gewenste oppervlaktes met de beschikbare oppervlaktes: is het beschikbare
oppervlakte te laag dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te vullen:
Zoek aansluiting met naastgelegen traject oÍ binnendijks door de
afstandsrichtlijnen te gebruiken uit tabel 2.4
Formuleer máatregelèn om gewenst oppervlakte ecotoop toch te realiseren door
(a) geomorfologische processen in te zetten' of (b) eventueel door fysieke
ingrepen de voorwaarden voor ecotopen te creëren. Aspecten die aan de orde
kunnen komen bij het bepalen van de maximaal beschikbare oppervlaktes
ecotopen zijn uitgewerkt in $4.1.3.
Zet in op lagere oppervlaktes in tabel 2.6 (houd rekening met je doelstelling)

a)
b)

c)

Deze stappen kunnen een aantal malen achter elkaar doorlopen worden om tot de meest
geschikte combinatie van oppervlaktes ecotopen te komen. Wanneer bepaald is waar
sleutelgebieden van een bepaald ecotoop gerealiseerd kunnen worden, kan met behulp van label
2.4 bekeken worden binnen welke afstand in de omgeving nog versterking van het ecologisch
netwerk mogelijk is door nog wat kleinere gebieden van het betreffende ecotoop te realiseren.
Hiervoor kan ook over de grenzen van het winterbed heen gekeken worden.
De uitkomsten van de voorgaande stappen leveren een set van opties en alternatieven op waar,
afhankelijk van andere onderdelen van de planvorming, keuzes in gemaakt kunnen worden.
Hiervoor kan het nodig zijn dat de wenselijke oppervlaktes per ecoloopgroep ruimtelijk nader
gespeciÍiceerd worden.

Wanneer in latere fases van de planvorming op een meer gedetailleerd niveau naar kansen voor
ecotoopontwikkeling gekeken wordt, zal men mogelijk behoefte hebben aan een gedetailleerder
instrument dan de kennistabellen uit hoofdstuk 2 en 3. Hiervoor kunnen eventueel hulpmiddelen
gebruikt worden, zoals beslissingsondersteunende systemen, die in het kader van andere
órojecten zijn of worden ontwikkeld (bijv. IVM). Vooide ecologische netwerkfunctie kan in deze
fase gekeken worden naar detailaspecten zoals de aanwezigheid van barrières of de vorm van
gebieden (zie $2.3.a).

2

In he* beleid (hooÍdstuk 1) is aangegwen dat natuurlijke processen hersteld moetên woÍden om een duurzaam walersysteem
te bereiken. Om geomorfologische processen weer €ran de gang te kriigên zullen echter vaak ook Íysieke ingrepen nodig ziin.
Venolgens kunnen de processeÍt echter hun lmdschapsvormende werking doen. ln deze studie wordt niet in detail ingegaan
op de aard van de verschillende maatregelen die nodig ziin om processen te herstellen (zie $ 3.4).

u

I

"1

Voor de uiteindelijke toetsing van ruimtelijk uitgewerkte plannen kan gebruik gemaakt worden
van meer gedetailleerdere instrumenten zoals bepaalde onderdelen uit LARCH (Bakker 1999,
Chardon et al.20AO ). In de nabije toekomst komt hiervoor een sfand aloneversie gereed
waarmee een planvormer zelf zijn plannen kan toetsen op hun ecologische netwerkÍunctie.
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4.2

Mogelijkheden voor de ontwikkeling van gewenste oppervlaktes
ecotopen

In de meeste gevallen zijn de huidige oppervlaktes te klein voor sleutelpopulaties en moet extra

ruimte voor de betreÍÍende ecotopen gezocht worden. De randvoorwaarden voor het scheppen
van deze extra ruimte kunnen door de gebruiker per project ingevuld worden. In deze paragraaf
worden een aantal mogelijkheden voorgesteld. Hierbijwordt geen rekening gehouden met
veiligheidsaspecten, dit kan de gebruiker zelf doen door meer of minder rivierverruimende
maairegelen in te zetten.
Hydrodynamiek
Dê molelijkheden voor het ontstaan van bepaalde ecotopen is onder andere afhankelijk van de
overstrómingsfrequentie. Om in de ecotoopkaart snel aan te kunnen geven wat de
mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een bepaald ecotoop, zijn in deze studie de
ecotopen ingedeeld in 6 hydrodynamische klassen, die elk gekenmerkt worden door een
bepaalde jaarlijkse ovêrstromingsduur (vereenvoudigde indeling uit het Rivier Ecotopen
Systeem, WolÍert & Rademakers 1996)
4.1: Betekenis hydrodynamische klassen uit het RES (naar WolÍen & Rademakers 1996). Om verwarring met de
geomorfologische teÍminologiê le vooÍkomen zïn is de naamgeving van de hydrodynaÍnischeklassen hier affigepasl. De klasse
"trequent overstroornd" komt orrereen met de REs-klasse "uiterwaard". De klasse "intermediair oveÍstÍoomd" koÍÍ$ over@n met
de RES-klasse "oeverwal".

tóel

Hydrodynamiek

Ksrmerken

Ondiep water

Permanenl open vvater, ondieper dan 1.5m gemkldeld laagwatêr
Zeer trequent orerstÍoomd; 150-365 dagdr

Frequento\íerstrooÍnd

Fr€quentoverstÍooínd,5C15Odag/ir
Permanent vochtg
Periodiek tot zelden overstroomd, 50-2 dag/jr (verzamelirq RES'klassen 3 en 4)

Oever

Moeras
Intermediair

HooowatervÍii

Nooit oÍ zelden overstroomd, < 2 daqen/ir

ln de trajectbeschrijvingen in $3.4 worden per traject kansrijke maatregelen genoemd om
ecotoopvormende processen te herstellen. vaak gaan deze gepaard met een Íysieke ingreep
zoals het verwijderen van oeverbescherming of weerdverlaging om de invloed van
hydrodynamiscno processen te vergroten. Èij net opstellenïai tabel 3.3 waarin de kansrijkdom
voor processen in de toekomstige situatie wordt geschetst zijn dit soort maatregelen impliciet
meegenomen. In veel gevallen zal het nodig zijn om de ovêrstromingsfrequentie in het
winterbed te vergroten om de gewenste ecotopen te realiseren en bepaalde geomorfologische
processen (bijvoorbeeld oeverwalvorming) meer ruimte te geven. In bekade situaties kan dit
bereikt worden door kades te verleggen oÍ door te steken. Bij deze veranderingen is het van
belang aan te sluiten bij natuurlijke gradiënten.
Het stimuleren van moerasontwikkeling vereist extra inspanningen omdat moerassen alleen
onder zeer speciÍieke omstandigheden kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in uiterwaarden waar de
standplaats constant vochtig blijft door een ondoorlatende bodem of kwelwater.
Moerasontwikkeling kan in bepáalde situaties gestimuleerd worden door permanent te vernatten
(b.v. door veranderd peilbeheer of doordat kwelwater wordt aangetrokken). De hydrodynamiek
mag echter niet te groot zijn. Bij de daadwerkelijke inrichting zal pas in dêtail gekeken kunnen
worden op welke exacte locaties de randvoorwaarden voor moerasvorming inderdaad aanwezig

zijn.
Vegetatiestructuur
vegetatiestructuur is bepalend voor de ontwikkeling van bepaalde ecotopen. Binnen
dezelÍde overstromingsÍrequentie kunnen verschillende ecotopen ontwikkelen door verandering
in de vegetatiestructuur. Hiervoor kan teruggegrepen worden op standaard successiereeksen: bij
afnemende begrazingsintensiteit gaat gras over in ruigte en bij aÍwezigheid van begrazing (oÍ
maaibeheer) zal uiteindelijk bos ontstaan. Andersom kan van bos overgegaan worden op ruigte
oÍ gras door bomen te kappen en te maaien. Voor de overgang van niet-natuurlijke naar
natuurlijke ecotopen kan dezelÍde reeks aangehouden worden. Daarnaast kan onder invloed van
natuurlijke hydro- of morfodynamiek de successie teruggezet worden. Zo zal ondiep water in een
strang verlanden tot moeras en uiteindelijk moerasbos wanneer de strang ver van de rivier ligt en
dus weinig dynamisch is.
Oo-t< Oe
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4.3

Casus: bepalen kansen voor sleutelgebieden langs de Maas

Om de toepassing van de gepresenteerde richtlijnen te iltustreren is in deze studie een casus
uitgewerkt. Er is voor gekozen een voorbeeld te geven van een mogelijke werkwijze om een
globaal ecologisch streeÍbeeld voor de gehele Maas uit te werken, op basis van de kansen voor
de ontwikkeling van ecotopen langs de verschillende trajecten (tabel 3.3) en uitgaande van de
oppervlakte-eisen die vanuit ecologische netwerken gesteld worden (tabel 2.6). De
randvoorwaarden uit paragraaÍ 3.2 en de stappen uit paragraaf 4.1.2 worden in deze casus
gehanteerd. De stappen zijn voor drie ecotoopgroepen uitgewerkt: ondiep water, moeras en bos.

Stap 1: Keuze doelecotopen
Bewerking basis informatie
De basisinÍormatie voor de huidige situatie bestaat uit de MWTl-ecotoopkaart van de Maas
(Meetkundige Dienst 1998). In deze kaart zijn de ecotopen weergegeven zoals vermeld in bijlage
2. Gelet op het beoogde doel wordt eerst een vereenvoudiging van de kaart doorgevoerd
(cfustering in ecotoopgroepen). Drie ecotoopgroepen uit bijlage 2ziin geen doel-ecotopen
(Bebouwd, Cultuurlijk , Diep wate| en zijn dan ook niet verwerkt in de vuistregels van de
ecologische netwerken (tabel 2.2). Uit de ecotoopkaart zijn ook de hydrodynamische klassen
behorende bij de verschillende ecotopen gebruik (tabel 4.1)kan s rijke ecoto W n
ln tabel 3.4 en de traject beschrijvingen in $3.4 is aangegeven welke ecotopen per lraject
kansrijk zijn. Deze kansrijke ecotopen zijn vervolgens vertaald naar de ecotoopgroepen uit tabel
2.2omdat de oppervlakte-richtÍijnen voor sleutelpopulaties per ecotoopgroep gedeÍinieerd zijn. In
deze casus-zijn de ec€toopgroepen Ondiep water, moeras en natuurlijk bos (hier verder bos
genoemd) nader uitgewerkt. De ecotoopgroep bos is hiervoor onderverdeeld in natte
(zachthoutooibos) en droge bossen (hardhoutooibos) en de ecotoopgroep Ondiep water in
zomerbed en nevenwateren (winterbed).
B epal e n

De eeotoopgroepên Gras en Ruigte worden buiten beschouwing gelaten omdat gesteld kan
worden dat deze makkel'rjker kunnen ontstaan en daarom minder speciÍieke aandacht behoeven.
Bovendien zijn de standplaatseisen van bos, Ruigte en Gras in grote lijnen hetzelfde: ze kunnen
zowel in weinig als in vaak overstroomde gebieden voorkomen. Welke vegetatiestructuur
ontstaat uordt grotendeels bepaald door het beheer en minder door de abiotische

omstandigheden.
bos en Ondiep wAter kunnen langs de gehele Maas voorkomen en geven een beeld van
ecotoopontwikkeling op rivierniveau, terwijl moeras juist speciÍiek langs bepaalde trajecten kan
ontstaan en een beeld geeÍt van de mogelijkheden voor dit soort traject-speciÍieke ecotopen. De
kansrijkdom voor deze ecotoopgroepen langs de Maas is weergegeven in tabel 4.2. Deze tabel is
samengesteld op basis van de kansrijke ecotopen uit tabel 3.4 plus de kenmerkende ecotopen uit
de traject beschrijvingen in $3.4. Op de locaties met de meeste kansen voor een goede
ontwikkeling van de betreffende ecotoopgroep kunnen wellicht sleutelgebieden gecreëerd
worden.
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T&el 4.2: Kansrijke

(zie

tóel

3.4) en kenmerkende (zie S 3.4) ecdoopgr@en peÍ tr4€ct zods gebruikt in de

c6us

. De mate

van kansrijkdom is aangegwen met de arceÍing: donkergriis is meest kansrijk, lichtgrils is mindeÍ kansriik en wit is niet kansrijk.

In tabet4.2 is te zien dat de ecotoopgroepen bos (hardhout en zachthout) en Ondiep water
(zomer en winterbed) als verbinding langs de hele Maas ontwikkeld kunnen worden met

sleutelgebieden in de meest kansrijke trajecten. Voor ondiep water in het winterbed
(nevengeulen, strangen, plassen, etc.) zijn op veel plekken langs de Maas mogelijkheden. Deze
ondiepe nevenwateren zouden langs de Plassenmaas op natuurlijke wijze kunnen ontstaan als
de rivier meer vrijheid krijgt. Op de minder kansrijke locaties zal hiervoor waarschijnlijk gegraven
moeten worden. Ondiep water in het zomerbed is vooral kansrijk langs de Grensmaas en het
bovenstroomse gedeelte van de Bovenmaas.
Moeras is op weinig locaties langs de Maas kansrijk: alleen langs de Maasplassen en de
Getijdenmaas en in mindere mate de Benedenmaas. Dit zijn overigens heel verschillende
moerastypen waarbij langs de Plassenmaas kwelmoeras mogelijk is (doorlatende bodem) en
langs de Getijdenmaas en de Benedenmaas oppervlaktewater moeras (kleiige bodem).

Stap 2: Bepalen beschikbare oppervlaktes ecotoopgroepen
Met behulp van de ecotoopkaart (Meetkundige Dienst 1998) zijn per traject de totale arealen
bepaald van de ecotooproepen uit tabel4.2 voor de huidige situatie. De resultaten hiervan ziin
weergegeven in tabel4.3. Let wel, deze analyse geeÍt nog geen informatie over het

verspreidingspatroon van de oppervlaktes.
Tóel 4.3: Huidige oppervlaktes
Ecotoopgroep Bovenmaas

in hectares van ondiep water, m@Ías en bos in de verschillende Maastrdecten
Grensmaas

Plassen
maas

Ondieo water
Moeras
Bos

Peelhorst
maas

Venloslenk
maas

31

o

96

0

63

55

204

346

251

437

Beneden
Maac
65
2
25

Getijden
maas

Totaal
Maas

133
13

396

112

Ám

16

Opvallend is dat ondiep water momenteel het meeste in de Getijdenmaas voorkomt, dit zijn
momenteelvooral aangekoppelde strangen. Ook in de andere trajecten worden de oppervlaktes
ondiep water vrijwel alleen in de nevenwateren gevonden. In de Grensmaas wordt als ênige
traject ondiep water in het zomerbed gevonden, maar de oppervlakte in tabel4.3 is niet conÍorm
de werkelijkheid. Dit heeÍt te maken met een onderschatting van de in de ecotoopkaart
weergegeven oppervlakte ondiep water3. Uit een ruwe inschatting op basis van
modelberekeningen (SOBEK) blijkt dat ongeveer de helft van het zomerbed van de Grensmaas
bij een gemiddeld laagwater ondieper dan 1.5 m is. Dit komt neer op ruim 150 ha ondiep
zomerbed!

3

In het RES (RademakeÍs & WolÍert 1994) is Ondiep zonerbed omschreven als ondiepa dan 1.5 m bij een gemiddeld
laagwater. Bij he{ uitvoeren van de ecotoopkartering zijn echter alleen plekken in het zomerbêd waar de bodem zichtbaar was
als Ondiep zomerbed gekarteerd {Meetkundige dienst 1998) en is geen gebruik gernaakt van lodingsgegevens.
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Stap 3: Vergelilken beschlkbare met gewenstê oppervlaktes ecotoopgroêp vanuit

ecofogische netwerken
Ondiep water
Wanneer de oppervlaktes uit tabel4.3 vergeleken worden met tabel 2.6 kan geconcludeerd
worden dat in de huidige situatie alleen langs de Grensmaas (uitgaande van 150 ha) in het
zomerbed vofdoende oppervlakte ondiep water is voor een sleutelpopulatie vissen (50 ha). In de
Plassenmaas, de Venloslenkmaas, de Benedenmaas en de Getijdenmaas is ook voldoende
oppervlakte ondiep water, maar dan in de nevenwateren. Voor vissen (regionaal schaalniveau;
tabel 2.5) is het van belang dat deze nevenwateren (tijdelijk) met elkaar in verbinding staan om
uitwisseling mogelijk te maken. De totale oppervlakte ondiep water is nog onvoldoende om ook
middelgrote en grote vogels te laten proÍiteren: sleutelpopulaties van deze soorten hebben een
oppervlakte nodig van ongeveer 1500 ha. Dit oppervlak wordt ook niet gehaald voor de gehele
Maas als de oppervlaktes ondiep water langs alle trajecten opgeteld worden (laatste kolom tabel
4.3).

Moeras
Moeras komt in de huidige situatie slechts weinig voor langs de Maas. Hoewel de Plassenmaas
kansrijk is voor moerasontwikkeling, komt er momenteel geen moeras voor. Alleen langs de
Benedenmaas (2 ha rietmoeras) en de Getijdenmaas (13 ha moerasruigte) komen kleine
oppervlaktes moeras voor. Zoals uit tabel 2.6 blijkt zijn deze oppervlaktes volstrekt onvoldoende
om zelfs voor kleine zoogdieren maar iets te kunnen betekenen.

Bas
Bosecotopen komen langs elk Maastraject voor met de grootsle oppervlaktes langs de
Venloslenkmaas en de Plassenmaas (wat ook de trajecten met de grootste totaaloppervlaktes
zijn). In alle trajecten gaat het voornamelijk om bos op de weinig overstroomde delen van het
winterbed. Zachthoutooibos komt slechts in kleine oppervlaktes voor. Zelfs langs de Grensmaas
waar dit ecotoop zeer kansriik is, komt nu amper 5 ha zachthoutooibos voor. Langs de
Plassenmaas, ook kansrijk volgens tabel 5.2, komt nog het meeste zachthoutooibos voor: zo'n
50 ha. Uit tabel 2.6 blijkt dat dit mogelijk voldoende is voor een sleutelpopulatie kleine
zoogdieren (lokaal/reg ionaal schaal niveau).
De drogere bossen komen tot grotere oppervlaktes, hoewelde 1000 ha die nodig is voor een
sleutelpopulatie kleine vogels in geen enkel traject gehaald wordt. Langs de gehele Maas
opgeteld wordt dit oppervlak wel gehaald, maar deze bosgebieden zijn te zeer versnipperd om
als een aaneengesloten oppervlak van 1000 ha te gelden.

Stap 4: Bepaling oppervlaktes ecotoopgroepên in toekomstige sltuatie
Uit stap 3 bleek dat in de huidige situatie slechts voor zeer weinig soortgroepen sleutelppulaties
voor kunnen komen, met uitzondering van vissen in ondiep water en kleine zoogdieren in bos.
Deze soortgroepen hebben een kleine oppervlaktebehoeÍte.. ln de volgende stappen wordt
bekeken oÍ in de verschillende trajecten in de toekomst wel mogelijkheden zijn om ook voor
andere soortgroepen sleutelgebieden te realiseren. ln deze casus wordt hiertoe uitgegaan van
ingrepen die de invloed van natuurliike geomorfologische processen vergroten en
randvoorwaarden scheppen voor het ontstaan van bepaalde gewenste ecotoopgroepen. In deze
casus zijn hiervoor een aantal aannames gedaan.
Aannames

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

bebouwing en verharde oppervlaktes blijven gehandhaafd
natuurlijke ecotopen blijven gehandhaafd
Moeras kan alleen op frequent overstroomd niveau voorkomen, zonder veel
hydrodynamiek.
sluwen blijven gehandhaafd, peilbeheer wordt beter aÍgestemd op ecologische doelen
oeververdediging wordt venrvijderd
winterbed-ecotopen mogen worden aÍgegraven
hoogwatervríje ecotopen worden maximaaltot moeras aÍgegraven (dus niet tot
ondiep water)
diep water wordt door maatregelen (verondieping) alleen naar ondiep water omgezet,
niet naar terrestrische ecotopen

x

59

8.

9.
10.

Alleen de cultuurlijke ecotopen (veelal landbouwgebieden) zullen omgezet worden in
natuurliike ecotopen. De inspanning die nodig is om een cultuurliik ecotoop om te zetten
naar een van de natuurlijke ecotopen is kwalitatief meegenomen: de omzetting van
hoogwatervrije naar frequent overstroomde ecotopen kost meer inspanning dan aÍgraven
van intermediair overstroomde ecotopen naar Írequent overstroomde ecotopen. Deze
kwalitatieve aannames zijn alleen gebruikt om de verschillende
ornzettingsmogelijkheden le prioriteren (tabellen 4.4 llm 4.6.)
In beperkte mate is rekening gehouden met de successie van vegetaties door te stellen
dat de overgang vanuit cultuurlijke ecotopen met heggen naar hardhoutooibos
gemakkelijker zal gaan dan vanuit een ecotoop zonder heggen.
Êr wordt geen uitspraak gedaan over tijdsaspecten.

De oppervlaktes potentieel beschikbare ruimte in de tabellen 4.4Um 4.6 komen overeen met:
ofwei de totale opperulakte van de af te graven hoogtezone in dat traject (b.v. bij weerdverlaging
telt al het frequent overstroomde gebied mee;tabel4.4)
oÍwel de totale oppervlakte van het te verondiepen ecotoop (b.v. bij verondiepen plassen
is de oppervlakte van alle plassen in het traiect meegenomen;tabel 4.4))
oÍwel de totale oppervlakte van het ecotoop dat door verandering in vegetatiestrucluur
(dus geen fysieke ingrepen) overgaat in het gewenste ecot@p (bi.ivoorbeeld alle
ecotopen gras, akker en onbegroeid gaan over in bos en zijn meegenomen; tabel4.6)

1.
2.

Ondiep water
ln tabel 4.4 is te zien dat de gewenste 1500 ha ondiep water voor een sleutelpopulatie
middelgrote en grote vogels in de Plassenmaas gerealiseerd kan worden door verondieping van
plassen, weerdverlaging en het afgraven van delen van de intermediair overstroomde gebieden.
Overigens zullen de Maasplassen zich vanzelÍ opvullen met sediment tot ondiepe wateren als
geomorfologische processen meer ruimte krijgen (Klink en de la Haye 2000). ln dit traject zou
ook speciÍiek geulvorming in de weerden tussen de plassen kunnen optreden als de rivier hier
meer vrijheid krijgt.
In de Venloslenkmaas is afgraven van grote oppervlaktes in de intermediair overstroomde
gebieden tot ondiep water in het zomerbed niet kenmerkend (zie tabel 4.2). Wel lijkt hier
voldoende ruimte voor de aanleg van hoogwatergeulen. ln de andere trajecten {m.u.v. de
Bovenmaas en de Benedenmaas) zijn mogelijkheden voor de versterking van de huidige
oppervlaktes ondiep water aanwezig door het graven van ondiepe nevenwateren in de frequent
overstroomde gebieden. Zo kan in de Peelhorstmaas een stuwpasserende nevengeul
Íunctioneren, waarbij echter rekening gehouden moet worden met de beperkte ruimte in het
winterbed i.v.m. de Maasterrassen. ln het gevalvan de Benedenmaas kunnen mogeliikheden
ontstaan voor ondiep water door afgraven in de intermediair overstroomde gebieden, waarbij
rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van Maasheggen. De genoemde
maatregelen zullen langs deze trajecten beperkte oppervlakte ondiep water opleveren en
maximaal voor vissen van betekenis zijn (50 ha), mits de verschillende plekken ondiep water
goed met elkaar in verbinding staan.

ln het zomerbed van de Grensmaas en de Bovenmaas is onvoldoende ruimte om voldoende
ondiep water voor sleutelgebieden voor soorten met een grote oppervlakte behoefte te
realiseren, zoals middelgrote oÍ grote vogels. Ook op deze trajecten is dus het creëren van extra
oppervlaktes ondiep waler in het winterbed van belang. Hiermee zal de benodigde oppervlakte
voor een sleutelpopulatie van middelgrote of grote vogels echter nog steeds niet gehaald worden
(1500 ha). Voor vissen kan hiermee eihter wel voldoende oppervlak voor een sleutelpopulatie
langs de Bovenmaas gecreëerd worden (50 ha). Er wordt hier vanuit gegaan dat in de
Grensmaas de werkelijke hoeveelheid ondiep zomerbed groter is (t 150 ha) zodat mogelijk
meerdere sleutelpopulaties van vissen hier een plek kunnen vinden. Om hier zeker van te zijn is
uitbreiding van ondiep water in de oeverzone's van het zomerbed gewenst. Hiervoor moeten de
natuurlijke geomorfologische processen weer de ruimte krijgen. Hierdoor zal bijvoorbeeld meer
oeverafkalving op kunnen treden en kan ondiep water in de hooÍdgeul gevormd worden.
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TSel 4.4: Opprvlakte

in de casus beschilóaar rnor de redisatie van ondiep water per

Beschikbaar gebied

3oven

Grens

rlmsen

ït€r€ts

rnaas

llars

Peelhorst
maas

tr{ect.

Venloslenk
Tlees

Beneden

Getijden

maas

mÍ€s

Iotad

Huidig ondiep water

3l

9'

96

63

65

133

397

AÍgraven Írequent oveÍstrooÍnd

0

108

88

82

50

2

27

957

AÍgraven intermediair o/eÍsiroornd
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Moeras
Omdat moerasecotopen niet overal langs de Maas voor kunnen komen zijn hele grote
oppervlaktes waarschijnlijk niet reëel. ln de historische situatie kwamen op een aantal trajecten
echter weldegelijk redelijke oppervlaktes moeras voor in het winterbed, bijvoorbeeld in
verlandende plassen en strangen.
In de huidige langdurig geïnundeerde gebieden kan onvoldoende oppervlakte moeras
gerealiseerd worden (tabel 4.5). Alleen voor kleine zoogdieren zou langs de Plassenmaas een
sleutelpopulatie gevormd kunnen worden wanneer het grootste deelvan de gebieden op frequent
overstroomd -niveau wordt aÍgegraven. Door intermediair-overstroomde gebieden af te graven
kan zelÍs voÍdoende moeras voor een sleutelpopulatie kleine vogels ontstaan. Wanneer ook nog
een deel van het hoogwatervrije gebied verlaagd wordt zou ook een sleutelpopulatie middelgrote
en grote vogels voor kunnen komen. Overigens zouden sommige van de verondiepte plassen
(zie boven) op termiin kunnen verlanden en op deze wijze voor extra oppervakles moeras
zorgen.

Langs de Benedenmaas en de Getijdenmaas gaat het niet om het realiseren van kwelmoeras,
maar om door rivierwater gevoede moerassen. Het is hierbijdus van belang dat de afgegraven
gebieden ook daadwerkelijk in contact staan met Maaswater. Langs de Benedenmaas en de
Getijdenmaas samen is het mogelijk op de intermediair overstroomde delen voldoende ruimte
voor een sleutelpopuÍatie kleíne moerasvogels te creëren. Wanneer ook ín het hoogwatervrije
deel van het winterbed extra ruirnte voor moeras gemaakt wordt kan zelfs genoeg moeras voor
twee sleutelpopulaties van middelgrote en grote vogels gerealiseerd worden. In de praktijk zijn
de vele honderden heclares moeras die hiervoor nodig zijn niet erg realistisch omdat ook in het
verleden zulke grote oppervlaktes niet voorkwamen langs de Maas. ln de praktijk zal een mix
met natuurlijke graslanden het meesl optimaalzíjn omdat naluurlijke graslanden welin grote
oppervlaktes langs dit gedeelte van de Maas voorkwamen. Graslanden zijn in deze casus niet
bekeken, juist omdat de omstandigheden voor natuurlijk grasland gemakkelijk te realiseren zijn.

ZelÍs als al het oppervlak beschikbaar gebied in het winterbed van de gehele Maas wordt
omgezet in moeras (wat niet wenselíjk is) ís er onvoldoende oppervlak voor een sleutelpopulatie
grote zoogdieren (25000 ha).
Overigens geeft afgraven alleen absoluut geen garantie voor moerasvorming. In het gevalvan
kwelgevoede moerassen (Plassenmaas) is het helemaal aÍhankelijk van de
grondwaterstromingen. In het gevalvan oppervlaktewatermoeras (Benedenmaas en
Getijdenmaas) is moerasvorming aÍhankelijk van de overstromingsdynamiek, de kleiige bodem
is hier slecht doorlatend en zal dus inundatiewater lang vasthouden. Wanneer echler langdurige
zomerinundaties plaatsvinden sterven de moerassoorten juist weer aÍ. Met peilbeheer van de
Maas en de kleine watergangen in het gebied kan veel gestuurd worden.
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4.5: Oppavlaktes in de casus beschikóaar rcor de realisdie van moeras per tÍaject..
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Bos

Zoals in stap 3 aangegeven, is het bos in de huidige situatie op alle trajecten vooral "droog" bos.
Voor de ontwikkeling van substantiële oppervlaktes zachthoutooibos zal flink gegraven moeten
worden. In de huidige gebieden op frequent overstroomd niveau is te weinig ruimte om zelfs
voor kleine zoogdieren sleutelgebieden te creëren (200 ha;zie tabel 4.6). Wanneer de
intermediair overstroomde gebieden verlaagd worden kan met name langs de Plassenmaas een
flink oppervlak geschikt worden voor zachthoutooibos, waarmee, samen met de andere
oppervlaktes bos in de Plassenmaas, al bijna voldaan wordt aan de oppervlakte-wens voor
middelgrote en grote vogels (1500 ha). Wanneer samenhang bestaat met de (potentiële)
bosgebieden langs de Grensmaas in de Írequent overstroomde en intermediair geÏnundeerde
zone, is dit zeker het geval. Om ook slêutelpopulaties van kleine vogelsoorten te kunnen
herbergen is echter nog veel meer oppervlak nodig. Hiervoor zullen grote delen van het
hoogwatervrije winterbed verlaagd moeten worden (5000 ha). Hierbij moet weer samenhang
gezocht worden tussen de gebieden langs de Grensmaas en de Plassenmaas.
Langs de Benedenmaas en de Getijdenmaas ligt een tweede kerngebied voor
zachthoutooibosontwikkeling. Om hier substantiële oppervlaktes mogelijk te maken, zal ook in
het hoogwatervrije deelvan het winterbod gegraven moeten worden. Alleen dan zijn de
oppervlaktes groot genoeg om voor middelgrote en grote vogels wat te betekenen. Verlaging van
hoogwatervrii winterbed.past overigens goed bij deze traiecten die in de loop der tijden
onnatuurlijk hoog opgeslibd zijn.

Wat betreft de drogere bossen liggen vooral goede mogelijkheden langs de Peelhorstmaas en de
Venloslenkmaas. Hiervoor wordt in deze casus niet afgegraven; het kan op intermediair
geïnundeerd en hoogwatervrijwinterbed ontwikkeld worden door het beheer in deze gebieden te
veranderen. Deze overgangen zijn in tabel 4.6 weergegeven in de witte kolommen. Zonder
maaien, begrazing of ander beheer, zullen deze gebieden zich in tientallen jaren tot volwassen
hardhoutboó kunnen ontwikkelen. De overgang vànuit bestaande productiebossen of
cultuurlanden met heggen gaat het snelst: dit kan op relatief korte termijn al bijna voldoende
oppervlak opleveren voor middelgrote en grote vogels. Voor sleutelpopulaties van kleine vogels
moeten ook de andere cultuurgronden in bos worden omgezet. In tabel 4.6 is te zien dat het
winterbed van de Bovenmaas zo smd is dat er weinig ruimte is. Voor bos is maximaal 255 ha
beschikbaar. Voor veel soorten kan echter aansluiting gemaakt worden met de (potentiële)
bossen langs de Grensmaas.
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Tabel 4.6: OppeMakles in hd vooíbeêld beschikbaar voor de rmlisatie ran bos per tr4ect.. In de grijs gearceeÍde trajectsl
gaat het om de ontwikkeling rran rcchtig bc (zachthouhos), in de andere trajecten om dogere bostlpen (hardholtbos). VooÍ
het laatste bo€typê ttioÍdt in deze casus niet afgegraven.
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Stap 5: Bepalen mogelilkheden voor versterking ecologisch netwerk door relatie met

omliggêndê gebieden
Met de in stap 4 gepresenteerde oppervlaktes wordt geen uitspraak gedaan over de mate van
aaneengeslotenheid van de gebiedên. Omdat de toekomstige natuurgebieden alleen globaal en
indicatief toegekend zijn, is het niet mogelijk daar in dit stadium een gedetailleerde anafyse van
te doen. Wel kan met behulp van tabel 2.4 op een globaal niveau aangegeven worden welke
gebieden met elkaar in verbinding (zouden moeten) staan binnen en buiten het winterbed van de
Maas.
Ondiep water vrordt in de Plassenmaas wordt als geschikt ec€toop aangegeven, met
oppervlakes die maximad voldoende zijn voor middelgrote en grote vqels; soortgroepen van
regionaal en nationaal schaalniveau. Voor soorten van deze schaalniveau is het
Rijnstrangengebied, waar ook ondiepe nevenwateren voorkomen, nog net binnen bereik (tabel
2.4). Voorwaarde is wel dat tussen deze locaties stapstenen van plekken met ondiep water
voorkomen. Ook langs de Peelhorstmaas en de Venloslenkmaas is een minimaal oppervlak
ondiep water dus nuttig. Daarnaast is de aansluiting met de ondiepe wateren in de Grensmaas
van groot belang, mede omdat beide typen ondiep water voor bepaalde soortgroepen
verschillende functies kunnen vervullen; bijvoorbeeld de Grensmaas als paaigebied en de
Plassenmaas als opgroei- en schuilgebied voor vissen.
De moerassen die in de Getijdenmaas en de Benedenmaas gerealiseerd kunnen worden liggen
zeer gunstig ten opzíchte van de (potentiële) moerasgebieden in de Biesbosch en het
Rijnstrangengebied. De afstanden kunnen zelÍs door soorten van regionaal schaalniveau
overbrugd worden zodat een duurzaam netwerk zou kunnen ontstaan voor deze soorten (mits de
benodigde oppervlaktes in deze gebieden ook voldoende groot zijn). De potentiële moeressen
langs de Plassenmaas liggen enigszins geïsoleerd. De moerasgebieden in het gebied van de
Grote Peel zijn van een heel ander type (natte heide, hoogveen) en de moerasjes die lokaal
langs beken als de Swalm voorkomen zijn te klein van oppervlakte om echt een bijdrage te
leveren. Ook hier zou verbinding d.m.v. stapstenen langs de Peelhorstmaas en de
Venloslenkmaas uilkomst kunnen bieden.

Wat betreft de bosgebieden, deze kunnen een groot netwerk vormen langs de gehele Maas, met
kerngebieden voor moerassig bos in de lage dalvlakte van de Grensmaas, de Plassenmaas, de
Benedenmaas en de Getijdenmaas en kerngebieden voor drogere bostypen langs de
Peelhorstmaas en de Venloslenkmaas. Niet alle bos-soorten zullen van beide bostypen gebruik
maken, dus er zullen sleutelpopulaties van kenmerkende soorten in de grote gebieden kunnen
ontstaan met daarnaast minder speciÍieke bossoorten die van het gehele oppervlak proÍiteren.
De droge bossen langs de Peelhorstmaas en de Venloslenkmaas vinden aansluiting bij het
Meinweggebíed en de Duitse bossen net over de grens (Elmpter Wald en het Brachter Wald) en
verder naar het noorden het Reichswald bij Kleef. Grote delen van deze bossen bestaan
weliswaar uit productiebos, maar voor een aantal soorten kan dit toch een redelijk
vervangingsbiotoop zijn. In de potentiële bossen langs de Bovenmaas zouden soorten van
regionaalschaalniveau aansluiting kunnen vinden bijde bosgebieden bij Maasmechelen, voor
soorten van nationaal schaalniveau liggen zelÍs de Ardennen en de uitlopers van de EifÍel binnen
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bereik. Hierbij moet uitsluitend aan vogels van nationaal schaalniveau gedacht uÍorden, want het
gebied is vergeven van voor terrestrische soorten onneembare barrières zoals snelwegen,
kanalen, grote stedelijke gebieden, etc.
De oppervlaktes die buiten het winterbed nodig zijn om een duurzaam ecologisch netvrrerk te
vormen met de gebieden in het winterbed zijn weergegeven in tabel 2.3. In deze casus is niet
bepaald oÍ deze oppervlaktes inderdaad voorhanden zijn.

Voor grote zoogdieren is binnen het winterbed van de Maas te weinig ruimte om voldoende
oppervlak voor sleutelpopulaties te creëren. Alleen als het héle winterbed omgezet wordt in
moeras(bos) levert dit net genoeg oppervlakte op voor een sleutelpopulatie van bijvoorbeeld de
Otter. Voor grote zoogdieren moet dus gezocht worden naar ruimte die de grenzen van het
winterbed van de Maas overstijgt. Waarschijnlijk kan een grote sprong voorwaarts gemaakt
worden wanneer samenhang tóístanO gebráchl kan worden op deelstroomgebiedniveau. Nu zijn
al sporen van Otters langs de Geul aangetroÍfen... Om dit vorm te geven zouden langs de beken
ook flinke oppervlaktes natuur tot stand moeten komen. Mogelijk kan dit gebeuren in samenhang
met de plannen om de waterretentie langs de in de Maas uitmondende beken te vergroten.

Wat betreÍt barrières in het gebied zijn er voor vissen momenteel nog twee grote obstakels: de
stuw bij Grave en de stuw bij Borgharen. Dit is met name een beperking voor de uitwisseÏng
tussen mogelijke sleutelpopulaties in de verschillende trajecten (daarnaast is het natuurlijk een
belemmering voor migratie van trekvissen). Voor amfibieën en zoogdieren liggen in het winterbed
alleen kleinere wegen die weltot sterfte kunnen leiden, maar geen onoverbrugbare barrière
vormen. Net buiten het winterbed zijn deze barrières vaak groter, bijvoorbeeld in de vorm van
snelwegen (A2, N 273, N271, A73,) oÍ kanalen (b.v. Julianakanaal, Albertkanaal, ZuidWillemivaart, Kanaal Wessem-Nedenreert). Enerzijds kan getracht worden deze harde barrières
passeerbaar te maken door de aanleg van faunapassages, anderzijds pleit het ervoor te streven
naar het creëren van grote aaneengesloten eenheden natuur in het winterbed van de Maas in
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Figuur 3.6: Voorbeeld van het bepalen van de oppervlaktes beschikbaar areaal van de ecotoopgroep (zachthout) ooibos
langs de Grensmaas. De categorieên lage, matige en veel inspanning komen overeen met respectievelijk het aÍgraven van
Írequent en intermediair oversfoomde en hoogwatervrije gebieden (zie tabel 4.6).
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4.4

Conclusies toepassing

Methode
De methode is goed bruikbaar voor het verkrijgen van een globale indicatie van een mogelijke
ruimtelijke verdeling van ecotopen gericht op de functie ecologie. De uitkomsten worden in grote
mate bepaald door de randvoorwaarden en uitgangspunten die aangenomen worden. Het
onderdeel met betrekking tot geomorfologische kansrijkdom van ecotopen wordt nu vooral
gebruikt om de zoekgebieden voor ecotopen te definiëren. De richtlijnen met betrekking tot de
ecologische netwerken om de gewenste oppervlaktes daarbij aan te geven.
Casus

Voor ondiep water kan in de Plassenmaas een sleutelgebied gerealiseerd worden voor
middelgrote en grote vogels. Hiervoor is het wel nodig dat geomorfologische processen meer
ruimte krijgen waardoor plassen door opslibbing ondieper zullen worden, meander afsnijding
plaats kan vinden en ook in het zomerbed ondiepe plekken kunnen ontstaan. Eventueel kunnen
deze processen door menselijk ingrijpen versneld oÍ meer gecontroleerd gebeuren. Langs de
andere trajecten is er ruimte om stapstenen van ondiep water te creëren in de frequent
overstroomde gebieden (en eventueel de intermediair overstroomde gebieden). Dit is van groot
belang om de aansluiting met andere (potentiële) sleutelgebieden, als het Riinstrangengebied te
waarborgen. Sleutetpopulaties van vissen zijn in de nevenwaterên op alle trajecten mogelijk. ln
de Grensmaas zijn waarschijnlijk sleutelpopulaties van vissen in het zomerbed mogelijk. In de
Bovenmaas zou een deel van het zomerbed ook benut kunnen worden. De ondiepe wateren in
het zomerbed en in de nevenwateren vullen elkaar mogelijk aan in hun Íunctie voor vissoorten.
Ondiep water zou op deze manier de corridorfunctie van de Maas kunnen versterken (zie
hoofdstuk 1).
Overigens zullen neven- of hoogwatergeulen een behoorlijke lengte moeten krijgen om de
benodigde oppervlak voor een sleutelpopulatie van vissen te realiseren. Deze stromende
habitats liggen geïsoleerd in een verder relatieÍ stagnant systeem. Bij een gemiddelde breedte
van een nevengeulvan 50 tot maximaal 100 meter, is dus minimaal 5 tot 10 km permanent
stromende nevengeul nodig. Omdat dit in de praktijk vaak niet uitvoerbaar is (b.v. in verband
met het verhang van de geul), kan ook gedacht worden aan 2 stromende nevengeulen, b.v. aan
weerszijden van de rivier, parallel aan elkaar of vlak (<3 km) na elkaar.
Voor moerasvorming is de Plassenmaas zeer kansrijk omdat hiervoor op frequent geïnundeerd
niveau, intermediair geïnundeerd niveau en hoogwatervrij niveau ruimte te vinden is. Bij elk
extra niveau van aÍgraven is op een hoger schaalniveau een sleutelpopulatie mogelijk (kleine
zoogdieren -> kleine vogels -> middelgrote en grote vogels). Langs de Benedenmaas en de
Getijdenmaas is in de huidige frequent overstroomde gebieden onvoldoende ruimte voor
moeras. Om moerasvorming te bevorderen moet langs deze trajecten Ílínk afgegraven worden.
De ligging van deze trajecten is vanuit het oogpunt van ecologische netwerken echter zeer
gunstig voor moeras aangezien er mogelijk aansluiting gevonden kan worden met de
moerasgebieden van de Biesbosch en het Rijnstrangengebied.
Bosgebieden kunnen in potentie langs de gehele Maas een keten van gebieden vormen.
Wanneer grote delen hoogwatervrijwinterbed worden afgegraven is het mogelijk om voor
Zachthoutooibos kansen te creëren voor sleutelpopulaties op het hoogste schaalniveau (in dit
geval kleine vogels). ln de minder hooggelegen delen langs de Plassenmaas en de Grensmaas
samen kunnen mogelijkheden voor zachthoutooibos ontstaan voor sleutelgebieden van
middelgrote en grote vogels. Een tweede kerngebied van zachthoutooibos kan rond de
Benedenmaas en de Getijdenmaas gerealiseerd worden. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
een groot deel van het hoogwatervrije deelvan het winterbed wordt aÍgegraven.
Voor het ontstaan van "droge" bossen zijn minder fysieke veranderingen nodig. Wanneer
bestaande productiebossen en heggenlandschappen in natuurlijk bos overgaan kunnen in het
kerngebied Peelhorstmaas-Venloslenkmaas middelgrote en grote vogels er mogelijk
sleutelpopulaties vormen. Wanneer in de meeste cultuurgronden het intensieve beheer gestaakt
wordt en ontwikkeling plaats kan vinden naar natuurlijk hardhoutbos, kunnen mogelijk ook
sleutelpopulaties van kleine vogels tot stand komen (zie tabel2.6 en 5.6). Langs de Bovenmaas

moet vooral aansluiting met andere gebieden gezocht worden omdai de oppervlaktes van het
winterbed op dit traject klein zijn. Op deze manier kunnen ook de bosgebieden een duuzaam
ecologisch netwerk opleveren langs de gehele Maas en hiermee het streefbeeld van "de Maas
als groen lint" waarmaken (hooÍdstuk 1).
Voor Grote zoogdieren kan weinig gedaan worden binnen de grenzen van het winterbed. Om
voor deze soortgroep iets te kunnen betekenen moet aansluiting gezocht worden met
omliggende gebieden zoals bijvoorbeeld de beeksystemen.

Afwegingen
Omdat overlap aanwezig is tussen de oppervlakies die voor de verschillende ecotoopgroepen
beschikbaar kunnen komen zullen keuzes gemaakt moeten worden langs welk traject welke mix
van eeolopen beoogd wordt. Een oppervlak kan maar een keer benut worden. De Írequent
overstroomde gebieden die nu potentieel voor moeras beschikbaar zijn, zijn bijvoorbeeld deels
dezelfde als die potentieel voor ooibos geschikt zijn. Wanneer de intermediair overstroomde
gebieden (en delen van hoogwatervrij) voor Moeras gereserveerd norden, zullen sleuielgebieden
van zachthoutooibos vooral langs de Grensmaas moeten ontstaan oÍ al het hoogwatervrije
winterbed moet verlaagd worden tot het niveau waarop zachthoutooibos kan ontstaan. Echte
grote oppervlaktes zachthoutooibos (> 5000 ha) zijn langs de Maas echter alleen mogelijk
wanneer ook de voor moeras geschikte gebieden geheelvoor zachthoutooibosontwikkeling
gereserveerd worden.
In tabel 4.7 is een voorbeeld gegeven van hoe de inÍormatie omtrent de gewenste oppervlaktes
voor sleutelgebieden en de potentieel beschikbare ruimte voor de verschillende ecotoopgroepen
geïntegreerd kunnen worden ter ondersteuning van de te maken aÍwegingen. In deze label is de
Maas als geheel bekeken omdat het van belang is deze-aÍwegrngen op een hoog schaalniveau te
beginnen. Alvorens te besluiten dat het afgraven van bijvoorbeeld hoogwatervrije terreinen nodig
is om binnen een bepaald traject voldoende oppervlak van eeo ecotoopgroep te realiseren, moet
eerst bekeken worden of het niet wenselijker is de betreÍlende_ecotoopgroep aansluitend in het
naastliggende traject te realiseren om zo tot een sleutelgbied!e komen. ln de casus is dit
bijvoorbeeld toegepast door de Benedenmaas en Getijdemaas€amen te beschouwen wanneer
het gaat om het realiseren van moeras of ooibos.
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De in de voorgaande hoofdstukken gepresenteerde informatie biedt handvatten om deze keuzes
aÍ te wegen. Hierbij spelen zowel de kansrijkdom van processen en ecotopen een rol als de
consequenties op het gebied van ecologische netwerken. Bepaalde ecotoopgroepen zijn
speciÍiek op een beperkt traject kansrijk (b.v. moeras) terwijl andere langs de gehele Maas
kansrijk zijn (bos). Op basis hiervan kan bijvoorbeeld besloten worden in eerste instantie in te
zelten op de ecotoopgroepen die niet overal gerealiseerd kunnen worden en wel kenmerkend zijn
voor de betreffende trajecten. Hierbij kan ook de ligging ten opzichte van de omgeving een
beslissende rol spelen. Zo is bijvoorbeeld moeras langs de Plassenmaas zeer kansrijk, maar is
langs de Benedenmaas en de Getijdenmaas meer aansluiting mogelijk met andere gebieden
zodat op basis hiervan misschien toch voor deze laatste locatie gekozen kan worden voor
67

moerasontwikkeling. Hiermee zouden dan voor ooibos de bovenstroomse trajecten van de Maas
gereserveerd kunnen worden om tot zo groot mogelijke oppervlakes te kunnen komen. Ondiep
water zal langs alle trajecten tot stand kunnen komen, zonder daarbij andere ecotoopgroepen "in
de weg te zitten". Omdat dit meestal om kleine oppervlaktes gaat (b.v. een nevengeul) is het wel
van belang een keten van plekken met ondiep water te realiseren, waarbij de onderlinge aÍstand
klein is. Belangrijkste leidraad in de aÍwegingen is dat het realiseren van grote eenheden van
leefgebied zeer belangrijk is voor duurzame populaties van dieren. Van elk ecotoop een snipper
heeÍt weinig zin.
Overigens zou de hier beschreven werkwijze de suggestie kunnen wekken dat het de bedoeling
is heel nauwgezet ecotopen te gaan aanleggen op exact daarvoor aangewezen gebieden alsoÍ
het het aanleggen van een tuin betrof. De beschreven methode is echter veeleer bedoeld als
richtinggevend offihouvast te bieden aan welke oppervlaktes men moet denken bijde
verschillende typen natuur, wil het ook voor de erin levende organismen een grote betekenis als
leefgebied hebben. De geomorfologische beschrijvingen geven een beeld van wat wel en niel
realistische ontwikkelingsrichtingen zijn voor de verschillende trajecten langs de Maas.

5

Algemene conclusies

Algemeen
Op basis van de principes van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom zijn
globale richtlijnen opgesteld voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen, die toegepast kunnen
worden door planvormers bij het opstellen van gebiedsvisies of inrichtingsplannen in het
rivierengebied.
Tot nu loe werden inrichtingsplannen wel (achteraf) getoetst op hun ecologische
netwerkÍunctie, maar met de hier geformuleerde richtlijnen is de mogelijkheid ontstaan dit ook
vooraÍ te doen. Hiermee is een bestaande leemte in de middelen die in planvorming
toegepast kunnen worden opgevuld.
Doordat naast de principes van ecologische netwerken ook de geomorfologische kansrijkdom
van ecotopen verwerkt is, is naast de wenselijkheid nu ook de haalbaarheid van
ecotoopontwikkeling aangegeven.
Bij het toepassen van de richtlijnen komt de gebruiker voor veel keuzes te staan, welke deels
door andere functies ingegeven kunnen worden, maar voor een belangrijk deel ingekaderd
kunnen worden door concrete doelen en randvoorwaarden vanuit de waterbeheerder
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Ecalogische netwerken
Bij het zoeken naar oppervlaktes wordt gestreefd naar aaneengesloten gebieden, groot
genoeg voor sleutelpopulaties van soortgroepen.
Hierbij wordt in eerste instantie ingezet op een hoger schaalniveau dan waarop de betrefferde
studie betrekking heeft.
De richtlijnen met betrekking tot de ruimtelijke voorwaarden voor soortgroepen geven een
goede indruk van de orde van grootte van oppervlaktes die gerealiseerd zouden moeien
worden voor een inrichting van een gebied
Een aantalaanvullende aspecten van ecologische netwerken die meer in detailtreden, zijn
moeilijker te kwantificeren en kunnen als aanvullende inÍormatie toegepast worden in meer
gedetailleerde stadia van de planvorming.
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De richtlijnen dit betrekking hebben op de geomorÍologische kansrijkdom van ecotopen geven
aan welke geomorÍologische processen op welke Maastrajecten kansrijk zijn in de historische
situatie, de huidige situatie en een mogelijke toekomstige situatie.
ln de huidige situatie is er nauwelijks spraken van geomorfologische activiteit. Met aan aantal
ingrepen kunnen processen die in het verleden een rol speelden mogelijk deels teruggebracht
worden.
De Grensmaas en de Plassenmaas zijn de meest dynamische trajecten en leveren de meeste
kansen op voor verschillende soorten geomorÍologische processen in de toekomst. Op de
andere trajecten zijn natuurlijke oevers mogelijk en kunnen na bepaalde ingrepen
(weerdverlaging) processen in de Írequent geïnundeerde gebieden versterkt worden.
Wat betreft de kansen voor ecotopen zijn in de Grensmaas en de Plassenmaas veel "natte"
ecotopen mogelijk. Ook langs de Benedenmaas en de Getijdenmaas lijken dit soort ecotopen
het meest kenmerkend (na winterbedverlaging). Trajecten als de Bovenmaas, de
Peelhorstmaas en de Venloslenkmaas zijn meer geschikt voor *drogere" ecotopen. Daarnaast
is ondiep water in het winterbed op deze trajecten wel goed mogelijk, aldan niet in verbinding
met de Maas.

Toepassing
Uit de casus blijkt dat voor ondiep water sleutelgebieden voor vissen in alle trajecten mogelijk
zijn. Het Maasplassengebied kan daarnaast, in potentie, ook voor middelgrote en grote vogels
sleutelgebieden opleveren.
Ook moerassen zijn kansrijk langs de Plassenmaas. Wanneer bepaalde delen van het
winterbed aÍgegraven worden kan zelÍs op nationaal schaalniveau een sleutelgebied ontstaan
voor grote vogels. Een ander kerngebied voor moeras ligt in het traject van de Benedenmaas
en de Getijdenmaas. Hiervoor moet weliswaar veel aÍgegraven worden, maar deze
kenmerkende moerasgebieden kunnen dan voor regionale vogelsoorten wel aansluiting
hebben met de moerasgebieden in de Biesbosch en het Rijnstrangengebied.
Bosgebieden kunnen in principe langs de gehele Maas een keten van gebieden vormen.
Sleutelgebieden voor de meeste soortgroepen van Zachthoutooibos zijn mogelijk langs de

o
.

.

69

.
r

.

Grensmaas en de Plassenmaas. Hierbij ondersteunen de beide trajecten elkaar. Een tweede
sleutelgebied van zachthoutooibos kan rond de Benedenmaas en de Getijdenmaas
gerealiseerd worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het grootste deel van het voornamelijk
hoogwatervrije winterbed wordt afgegraven. Drogere (hardhout)bossen zijn, bij het juiste
beheer, in principe langs alle trajecten mogelijk, maar het meest kenmerkend langs de
Peelhorstmaas-Venloslenkmaas. In dit gebied kunnen sleutelpopulaties van hoog
schaalniveau ontstaan als veelvan de huidige landbouwgronden een natuurlijk bosbeheer
krijgen. Voor deze bossen is voor grote vogelsoorten aansluiting met bosgebieden in
Duitsland en België mogelijk.
Voor Grote zoogdieren kan binnen de grenzen van hel winterbed weinig gedaan worden
(25.00 ha) tenzij alle potentieel beschikbare ruimte in natuurlijk bos wordt omgezet (tabel 4.6).
Om voor deze soortgroep iets te kunnen betekenen moet aansluiting gezocht worden met
omliggende gebieden zoals bijvoorbeeld de beeksystemen.
De ricfrtilnen zijn vooralvan toepassing op regionaal en nationaal schaalniveau. Voor
visievorming op lokaal niveau kunnen de richtlijnen wel een eerste richting aangeven en het
gebied in een breder kader plaatsen. Bij het opstellen van een concreet inrichtingsplan zal
echter meer in detail naar de lokale mogelijkheden voor ecotoopontwikkeling gekeken moetên
worden en zal ook de ecologische netwerkÍunctie meer in detail gekwantificeerd moeten
worden.

Voor de aÍweging welke ecotopen waar nagestreefd zouden moeten kunnen de verschillende
aspecten van de hier gepresenteerde vuistregels toegepast worden. Hierbij spelen ook
aspecten als uniekheid, aansluiting bij de omgeving, etc. een rol. Voor de definitieve invulling
zal echter met behulp van meer gedetailleerde informatie de daadwerkelijke mogelijkheden
voor ecotoopontwikkeling ter plaatse onderzocht moeten worden.

Methode
De beschrijving van de geomorÍologische kansrijkdom van processen en ecotopen voor de
verschillende Maastrajecten kan nog beter onderbouwd worden met gegevens uit
reÍerentiesituaties. ln de huidige stuàie is veel op expert-judgement gebaseerd, met name
voor de trajecten buiten de Grensmaas waar minder gegevens over bekend zijn.
De beschikbaarheid van data bepaalt voor een groot deel de mogelijkheden voor toepassing
van de richtlijnen. Hierbij gaat hêt met name om ruimtelijke informatie over een groot gebied
(groter dan het plangebied), uitgedrukt in ecotopen (of een vergelijkbare eenheid).
De in deze studie gebruikte ecotoopkaart (MwTL-kartering) heeft een aantal afwijkingen van
het RES. Hiermee moet rekening gehouden worden bijde interpretatie. Een aantalvoor
morfologische processen relevante ecotopen, zoals oeverwal-ecotopen, komt niet goed tot
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De uitkomsten van de toepassing van de richtlijnen worden in grote rnate bepaald door de
uitgangspunten en aannames die voor de betreffende studie gedaan worden.
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Bijlage ll
Samenhang van deze studie onderscheiden ecotoopklassen met de Maas-ec$topen uít de ecootopkaaÍt vande Maas (volgens
het Rivier Ecotopen Stelsel (Rademakers & WolÍert 1994)).
VooÍ de ecotoopgroepen die tussen haakjes, zijn geen oppervlakterichtlijnen ontwikkeld oÍndat het geen natuurlilke ecotopen
ziin.

Ecoloopgroep
Ondiep water

Amgekoppdde stÍang

grindbedding
zandbedding

uilawaardgrasland

Hoogwaterwij schraalgrasland
Soortenarrne uiteÍwaardruigte

StructuurÍïke uiterwaardruigte

Ruigle op hoogwatervÍii lerrein

Doornslruweel

Zachlho|jtstruweel

Oeverwd haÍdhoutocibos

zrchlhoutooibos

hardhoutooibos
zachthoutooibog
zachthoulstruweel
zand-lgrindgail

diep water/kolk

produktiebos

produktiegrasland
akker met heggeÍl

produktiebos

Bijlage lll
Begrippenlijst
Ecologische netwerken

Duurzaamheid

Een populatie is duuzaam als de kans op uitsterven kleiner is
dan 5% in 100 jaar.

Sleutelpopulatie

Lokale populatie van een zodanige omvang dat de kans op
lokaal uitsterven relatief klein is, en er netto een dispersiestroom
is in de richting van de overige delen van het leefgebiednetwerk.

l{etwerk

Samenhangend geheelvan leefgebieden die met dispersie
bereikbaar zijn . Elk van de leefgebieden op zich is groot genoeg
voor min$ens één reproductieve eenheid (meestal een paartje).

Gidssoort

Een gidssoort vertegenwoordigt een zo breed mogelijk spectrum
aan soorten die op een vergelijkbare manier van de ruimte
gebruik maken. Een gidssoort voor netwerkstudies moet ten
minste voldoen aan de volgende criteria: er is voldoende
ecologische kennis over het dispersiegedrag en over normen
voor duurzaamheid van populaties van de soort;
leeÍgebiedplekken zijn te beschrijven in termen van ecotopen oÍ
begroei i ngstypen ; de soort is versni pperi nggevoel g.
i

Ecologische profielen

Een ecologisch proÍiel is een clustering van gidssoorten op basis
van dispersievermogen en de oppervlaktebehoefte voor een
levensvatbare popu ati e. Verschi llende ecolog ische prof ielen
verschillen n versnipperi ngsgevoeligheid. Een combinatie van
een grote oppervlaktebehoefte en een klein dispersievermogen is
zeer versnipperingsgevoelig, terwijlde combinatie van een kleine
opperu aktebehoeÍte en een groot dispersi evermogen wei ni g
gevoelig is voor versnippering.
I

i

|

Leefgebied

Habitat.

Ecotoop

Een ecotoop is een landschapsecologische eenheid die
eenduidig is voor morfodynamiek, hydrdynamiek, landgebruik
en vegetatiestructuur. Voor het rivieren gebied zijn de ecotopen
beschreven in Rademakers & Wolfert (1994).

Dispersle

Verplaatsing van de ene voortplantingsplek naar een andere
voortplantingsplek (dus niet in de dagelijkse beweging om
bijvoorbeeld voedsel te zoeken).

DispersieaÍstand

AÍstand die aÍgelegd wordt bijdispersie.

Dispersievermogên

Vermogen van een soort om grote atstanden af te leggen bii
dispersie; soorten met een groot dispersievermogen kunnen
grote afstanden aÍleggen, soorten met een klein
dispersievermogen leggen kleine afstanden aÍ.

Geomortolog ische kansrtjkdom ecotapen

Hydrodynamiek

Invloed van de kracht van het water (rivier- grond- en
regenwater) op de ontwikkeling van zowel bodem en vegetatie
als fauna. Bij rivieren wordt dit vaak bepaald door de
overstromingfrequentie, maar ook de getijwerking zorgt voor
hydrodynamiek en scheepvaart kan door golÍslag zorgen voor
kunstmatige toename van de hydrodynamiek.

Kansrijkdom

(ecotopen)

De kans dat onder min oÍ meer ongestoorde omstandigheden in
een bepaald gebied een bepaald ecotoop tot ontwikkeling kan
komen.

Kenmerkendheld

Bepaalde procêssen die vanuit historisch perspectief horen bij de
specifieke kenmerken van het betreÍÍende traject worden
kenmerkend voor het traject genoemd. De ecotopen die bijdie
specifieke omstandigheden kunnen ontstaan zijn dan ook
kenmerkend voor het traject. Deze kenmerkende ecotopen zijn
hier afgeleid van de morfologsiche processen, historische
beschrijvingen en kaartbeelden en expertkennis.

Kronkelwaardgeul

Sikelvormige laagte in een uiterwaard/weerd in de binnenbocht
van een sterk gekromde rivier

Kronkelwaardrug

Hoogte ontstaan door schoksgewijze sedimentatie in de
binnenbocht van een sterk gekromde rivier

Meanderen

Het slingeren van rivieren, waarbij de afslag in de buitenbocht en
aanwas in de binnenbocht plaatsvindt. Hierbij kunnen de bochten
steeds groter worden of opschuiven.

MorÍotogischeprocesseni:ffij1"3ï;:[iï3i,?'ïffiË,:ï:ïH,'#,iïf

,,#":;rf,ffi:'

meandervorm i ng, oeverwalvorming, rivierduinvormi ng, etc.).
Morfologische processen onder invloed van water treden in de
Maas vooral op bij zeer hoge aÍvoer omdat de kracht en het
transporterend vermogen van het water dan hoog genoeg is.

Nevengeul

Nagenoeg permanent meestromende geul parallel aan de
hooÍdstroom.

Oeverryal

RelatieÍ hoge, zandige delen van rivieroevers die ontstaan direct
langs de rivieroever door sedimentatie van zand tijdens
hoogwaters.

bar
Rivierduin

Zand- oÍ gindbank in binnenbocht

Point

Scroll

bar

Duin op de rivieroever, ontstaan door verstuiving van zand uit de
bedding.

Sikkelvormige uitloper van point bar. Deze banken kunnen
ruggen vormen op de point bar en zo tot kronkelwaardvorming
leiden.

Strang

In de uiterwaard/weerd gelegen restant van voormalige rivierloop
of nevengeul

Successle

Geleidelijke opeenvolging van gemeenschappen oÍ
soortencombinaties op een bepaalde plaats in de richting van
een evenwichtssituatie

Bijlage lV
Relatie tussen moÍologische processen en rMer-ecdopen. ln de t&el staan alleen natuuÍliike eccÊopen vermeld die speciÍiek
kunnên ontstaan bii het belretíende proces. De processen kornen overeen met de processen in de labellen 3.Í Vm 3.3.
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Bijlage V
Kansrijkdom vmr de wrming van ecotopen per tr4ect op basis van de kansrijkdorl voor morÍologische processen in een
màig kansrijk, ++=zeer kansrijk /= in het boven, respectiweliik benedenstÍoomse deel \ran het
toatsornstige situatie. +
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