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1 INLEIDING  

 
 
 
 
 

1.1 HERSTELMAATREGLEN BEEKMONDINGEN 
 
Dit rapport is een achtergrondrapport in het kader van het project "Beekmondingen 
Maasdal". Het project Beekmondingen Maas is een samenwerkingsproject van het 
Waterschap Roer en Overmaas, het Waterschap Peel en Maasvallei, het Waterschap 
Aa en Maas en Rijkswaterstaat Limburg, en heeft tot doel de beekmondingen in het 
Maasdal ecologisch te verbeteren, dan wel natuurlijker te maken. 
Waar in het hoofdrapport streefbeelden en algemene knelpunten en 
herstelmaatregelen aan bod kwamen, wordt in dit rapport specifiek op mogelijke 
herstelmaatregelen van 64 beekmondingen langs de Maas ingegaan. Het gaat hierbij 
niet om een gedetailleerde planuitwerking, maar om een algemene beschrijving van 
mogelijke herstelmaatregelen.  
Per beekmonding worden de belangrijkste systeemkenmerken van de 64 beken 
beschreven. Uit een vergelijking van de systeemkenmerken met de huidige situatie 
volgt een beeld van de knelpunten en wordt ook duidelijk welke herstelmaatregelen 
nodig zijn.  
 

1.2 STATUS RAPPORT 
 
De beschreven herstelmaatregelen hebben geen bindende status. Wel kunnen ze 
worden beschouwd als adviserend en als een belangrijk richtinggevend kader voor 
Rijkswaterstaat en de waterschappen als uitvoerende instanties. Hiermee is het 
document een leidraad voor toekomstige herinrichtingsplannen en de ideeënvorming 
daaromheen. 
 

1.3 WERKWIJZE 
 
Om een beeld te krijgen van de huidige toestand zijn alle beken in het veld 
afgelopen en geïnventariseerd op de belangrijkste kenmerken en knelpunten. Dit is 
gedaan aan de hand van een standaardformulier (bijlage 1). Daarbij zijn tevens een 
groot aantal foto’s gemaakt die in dit project digitaal aan Rijkswaterstaat zijn 
meegeleverd. Het is van belang om te realiseren dat het hierbij om een 
momentopname anno 2006 gaat. 
De kenmerken van de beekmondingen zijn opgenomen in de tabel in bijlage 2. Het 
gaat hierbij om: 
• Naam van de beek; 
• Plaatsaanduiding/kilometrering; 
• Maasoever 
• Mondingstype; 
• Relevante lopende projecten en plannen; 
• Betrokken partijen; 
• Functietoekenning beleid waterschappen/provincies (zie § 1.2 deelrapport 1) 
• Globale lengte aan oeverbestorting rond de monding; 
• Aanwezigheid vismigratie knelpunt; 
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• Realiseerbaarheid: dit is een (subjectieve) inschatting van de realiseerbaarheid op 
korte termijn op basis van de opgedane informatie en veldbezoeken: a) hoog, b) 
op termijn, c) laag. 

 
Om een beter beeld van de systeemkenmerken en de mogelijk herstelmaatregelen is 
in veel gevallen ook historische loop van de beken op historisch kaartmateriaal 
bestudeerd (o.a. Tranchot en Müffling, 1803-1820; Topografische kaarten Limburg 
van rond 1840, topografische kaarten en rivierkaarten van rond 1900).  
Waar mogelijk/van toepassing wordt ingespeeld op bestaande plannen van de 
waterschappen, natuurorganisaties, DLG, Provincie en Rijkswaterstaat. Hieronder 
volgen van elke onderzochte beek een korte systeembeschrijving, gevolgd door 
aanwezige knelpunten en een uitwerking van specifiek voorgestelde 
herstelmaatregelen. Wanneer relevant/nuttig is hierbij een onderscheid gemaakt 
tussen maatregelen in de directe monding en maatregelen in de benedenloop.  
Tevens is aangegeven tot welk type beekmonding (zie hoofdstuk 2 van deelrapport 
1) de betreffende monding behoord.  
Een aantal herstelmaatregelen wordt niet steeds apart per beek genoemd omdat ze 
in feite voor alle beekmondingen gelden. Het gaat hierbij om de volgende 
herstelmaatregelen: 
• Het waar mogelijk stopzetten van het schonen van de beekmonding; 
• Het verbeteren van de waterkwaliteit; 
• Het verbeteren van het omringende terreinbeheer, zo dicht mogelijk naar het 

streefbeeldbeheer toe (hoofdstuk 5); 
• Vrije bosontwikkeling/vegetatieontwikkeling.  
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Figuur 1 De ligging van de 64 hier behandelde beekmondingen in het Maasdal 
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2 BESCHRIJVING, KNELPUNTEN EN 
HERSTELMAATREGELEN 
 
 
 

2.1 VOER  
 
Type: Grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Voer is in haar benedenloop een kleine grindbeek met een sterk verval. Ze ligt in 
een smalle bedding ingeklemd tussen relatief steile leemwanden in de Caestert 
Beemden bij Eijsden. Dit hangt samen met de sterke opslibbing van deze weerd. De 
Voer ligt in haar benedenloop in een dichtgeslibde, oude Maasarm die op de 
historische topkaart van rond 1840 nog als stromende nevengeul zichtbaar is. 
Daarnaast ligt ze in de historische omgeving van het kasteel Eijsden. Het 
benedenstroomse traject wordt rond het landgoed geflankeerd door populierenrijen 
en intensieve landbouwgrond. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft de laatste 
10 jaar de meeste vismigratieknelpunten bovenstrooms van de monding opgelost 
door de aanleg van vispassages. De directe monding in de Maas is relatief smal, met 
wat ooibos en een kleine grindwaaier. Mogelijk ligt er rond de monding in de 
Maasoevers nog wat oud puin of stortsteen. Dit is echter niet meer zichtbaar door 
overzanding en overgroeiing.  

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Intensief agrarisch beheer van de oevers, vooral de akker op het oude 

grindeiland Walegreend; 
• mogelijk nog wat overzande stortsteen/puinrestanten in de monding.  
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Nakijken of er nog stortsteen puin in de Maasoever ligt (boring, kleine 

vergraving mogelijk vanaf de rivier) en zo ja, dan dit verwijderen. 
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Benedenloop 
• Wanneer in de toekomst de oude maasgeul in de Caestert Beemden vrij gegraven 

kan worden, kan de Voer hierin ook weer een natuurlijke monding vormen 
(aansluiting op project 'nevengeul Caestert Beemden'); 

• Het mooist is dit wanneer dan tegelijkertijd ook het onvergraven eiland 
Walegreend zijn oorspronkelijke grindige karakter terugkrijgt door de kleilaag 
voorzichtig van de grofzandige/ grindige ondergrond te pellen; 

• Een uitsterfbeleid voeren t.a.v. de populieren langs de beek.   
 

2.2 JEKER 
 
Type: Grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Jeker is een grote heuvellandbeek die in haar mondingsgebied volledig door 
stedelijk gebied loopt, langs de historische bebouwing en stadswallen en door het 
stadspark van Maastricht. Bij de directe monding loopt de beek onder een drukke 
stadsweg door en is ze volledig aan banden gelegd met steenzetting en breuksteen. 
In de 19e eeuw liep de Jekermonding net na het verlaten van de stadsmuur in 
westelijke richting om net voor de Servaasbrug in de Maas uit te monden. Het 
herstellen van deze oude loop lijkt geen reële optie meer. In 2007 komt de vistrap 
bij de Leeuwmolen in Maastricht gereed waardoor de beek voor vissen vrij 
optrekbaar wordt tot in Wallonië. Ten oosten van de stad is een deel van de loop 
enkele jaren geleden heringericht. De sifon onder het Albertkanaal vormt nog een 
belangrijke barrière voor de Bever en sommige vissoorten. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• De oevers zijn met tegels, steenzettingen en breuksteen afgewerkt. Het beheer is 

volledig afgestemd op het gebruik van de omliggende gronden als stadspark. 
 
Herstelmaatregelen 
• Mogelijk kan (bijv. via een koppeling aan stadsontwikkeling) een meer 

natuurvriendelijke oever van de Jeker tussen de stadswallen en de monding 
gerealiseerd worden (verwijderen oeverbescherming en toelaten natuurlijkere 
begroeiing). De mogelijkheden lijken echter zeer beperkt en voorgesteld wordt 
hier geen prioriteit aan te geven.  

 
 



 

12 

2.3 NIEUWE KANJEL 
 
Type: Sijpelmonding (molentak)/grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Kanjel watert de landgoederenzone bij Rothem en Amby af en wordt hier voor 
een belangrijk deel gevoed door kwelwater vanuit het Plateau van Margraten. De 
Kanjel splitst net na het passeren van het Julianakanaal (sifon) in de Oude en de 
Nieuwe Kanjel. Vermoedelijk is de Nieuwe Kanjel ooit aangelegd als molentak 
richting Borgharen. Daarom wordt hij hier ook als sijpelmonding betiteld. De Oude 
Kanjel volgt waarschijnlijk meer de oorspronkelijke loop van de natuurlijke Kanjel. 
In de 19e eeuw lag de Nieuwe Kanjel bij zijn monding nog in een oude, deels 
verzande Maasgeul en volgde een loopje in noordelijke richting. Naar verwachting 
werd zij hier actief in gehouden om de weerdgronden net voor het dorp Borgharen 
na hoogwater efficiënt af te wateren. Tegenwoordig is de monding van de Nieuwe 
Kanjel volledig overkluisd, en komt zij als een wat zielig ogend stroompje uit een 
buis in de Maasoever. Net voor dat zij ondergronds gaat is de Nieuwe Kanjel 
gestuwd.  
 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Vastgelegde en overkluisde monding; 
• Weinig waterdragend; 
• Er ligt een stuwtje net voor de overkluizing. 
 
Herstelmaatregelen 
Voor de Nieuwe Kanjel zijn twee strategieën denkbaar: 
 
1. Bij het uitvoeren van het Grensmaasproject wordt de weerd bij de Nieuwe-
Kanjelmonding vergraven. Vervolgens kan de loop zelf een weg naar de Maas 
zoeken over de nieuw verworven grindbanken. Er kan een nieuwe doorgang in de 
kade gerealiseerd worden die passeerbaar is voor vis. Ook het bestaande stuwtje met 
vuilrooster kan verdwijnen.  
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2. De Nieuwe Kanjel kan zoveel mogelijk vervallen en het water van de Kanjel 
wordt optimaal gebruikt om de Oude Kanjel te ontwikkelen. Eventueel fungeert de 
Nieuwe Kanjel alleen nog als overlaatsysteem bij zeer hoge afvoeren. Vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt (oud molentak) kan de loop van de Nieuwe Kanjel wel 
waterdragend blijven. 
 
Ecologisch lijkt de tweede optie de voorkeur te verdienen, omdat nu beide 
beektakken een erg lage afvoer kennen en moeilijk optimaal ontwikkeld kunnen 
worden. 
 

2.4 OUDE KANJEL 
 
Type: Grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
(zie ook Nieuwe Kanjel) 
De Oude Kanjel volgt de meer logische richting met de Maas mee naar het noorden. 
De beek stroomt door het dorp Itteren en volgt vervolgens een natuurlijke 
meanderlaagte richting de Geulmonding. Waar de Oude Kanjel vroeger een eigen 
monding in de Maas had, net ten westen van de Geulmonding komt ze nu uit in de 
Benedenloop van de Geul. Hoewel de Oude Kanjel vooral gevoed wordt door lokaal 
kwelwater uit de Landgoederenzone van Rothem is het moeilijk precies te bepalen 
of er vroeger sprake was van een sijpelmonding of een grindwaaiermonding. 
Vermoedelijk lagen de karakteristieken er ergens tussenin. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Enkele lage stuwtjes net na het passeren van het Julianakanaal; 
• Beperkte watervoerendheid in de benedenloop. 
 
Herstelmaatregelen  
 
Monding 
- 
 
Benedenloop 
• Bij uitvoering van het Grensmaasproject kan de Oude Kanjel vrij gaan afstromen 

over de weerdverlaging en stroomgeulverbreding bij Itteren 
• Afvoer van (bijna) al het Kanjelwater via de Oude Kanjel (zie § 8.3.4). 
• Eventueel verwijderen van aanwezige stuwtjes. Dit is waarschijnlijk echter wel 

van invloed op waterstanden bovenstrooms en lokale grondwaterstanden. 
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2.5 GEUL 

 
Type: Grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Geul heeft nu al één van de fraaiste beekmondingen van het Maasdal. De Geul 
kent bij zijn mondingen indrukwekkende steilwanden, die actief eroderen. Er is 
sprake van een grote meanderbocht die zich steeds verder verplaatst. In de Maas ligt 
anno 2006 een indrukwekkende grote grindwaaier die met hoogwaters weer deels 
weggevoerd zal worden. In de binnenbocht van de grote bocht in de monding heeft 
zich een grote zand/grindbank gevormd met jong ooibos. In feite is de 
Geulmonding tegenwoordig veel natuurlijker dan in de 18e eeuw. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Breuksteenbestortingen in de Maasoevers; 
• Sifondoorgang onder het Julianakanaal. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de breukstenen bestortingen in de Maasoever. De Geul zal op 

termijn een nieuwe doorgang forceren naar de Maas en krijgt door het 
verwijderen van Maasbestortingen ruimte om hierbij een natuurlijke monding te 
vormen; de huidige meander zal weer verlanden. 

• Gedurende de werkzaamheden van het Grensmaasproject wil het Consortium 
Grensmaas dicht tegen de huidige erosiewand een werkweg leggen. Daarnaast ligt 
het in de plannen de kleiberging van Itteren direct tegen de Geulmonding aan te 
leggen. Hierdoor wordt het proces van vrije erosie waarschijnlijk onmogelijk 
gemaakt. Gelet op de unieke status van deze monding deels in het 
habitatrichtlijngebied Grensmaas (bedding Grensmaas), maar vooral als 
morfologisch actieve grindwaaiermonding moet dit voorkomen worden. Het 
Waterschap Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat kunnen hierin gezamenlijk 
optrekken.  

 
Benedenloop 
• Probleem van sifon is onoplosbaar door de geringe hoogteligging van het 

Julianakanaal op de plaats waar deze nu de Geul kruist. Een goede verbinding 
voor aquatische soorten (vissen, bever) is alleen mogelijk door het ontwikkelen 
van een nieuwe meer noordwaarts gelegen tak via Bunde richting de Hemelbeek 
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(plan Overmars in kader van Beneden-Geuldal project/plan in kader van 
Grensmaasproject); zie Hemelbeek;  

• Voor bevers zou nog een optie kunnen zijn om aan weerskanten van het kanaal 
natuurvriendelijke oevers met fauna-uitstapplaatsen (FUP’s) te ontwikkelen met 
ooibos, ruigte en waterplanten.  

 
2.6 OUDE BROEKGRAAF 

 
Type: Grindwaaiermonding (Sijpelmonding) 
 
Beschrijving 
De Oude Broekgraaf heeft een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis als de 
Hemelbeek en ontwatert de bronnen rond Geulle en Broekhoven. Mogelijk is de 
huidige loop in belangrijke mate aangelegd om de historische kern van Aan de Maas 
(incl. kasteel en mogelijke watermolen) van water te voorzien. Het is dus 
waarschijnlijk geen natuurlijke beek. Vermoedelijk werd het water uit de bronnen 
voor de aanleg van de beek via kleine stroompjes aan grindige meanders langs de 
Maas afgegeven. In die zin zouden we het een sijpelmonding kunnen noemen. In de 
huidige situatie is de beek echter een duidelijke afwatering geworden die voor de 
ontwikkeling van de monding wellicht beter als grindwaaiermonding benaderd kan 
worden. 
Nabij de monding loopt de beek via een schuifduiker onder de kade van Geulle aan 
de Maas door (in principe passeerbaar voor vis); Buitenkaads stroomt de beek over 
breuksteen en grind af in de Maas. Net na de onderdoorgang zit een vreemde knik 
in de beek, waarbij na de aanleg van de kade een stenen keermuurtje gebouwd is 
(leiding?). De Oude Broekgraaf heeft een klepduiker onder het Julianakanaal, 
waardoor optrekbaarheid beperkt is (staat echter wel stukje open). 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Breukstenen bestortingen en drempel in de monding; 
• Deels vastgelegde oever buitenkaads (ca. 2 x 15 meter);  
• Klepduiker Julianakanaal. 
 
Herstelmaatregelen  
 
Monding 
• Herstel van de monding koppelen aan het Grensmaasproject; 
• Oude Broekgraaf kan daarin vrij gaan afstromen over nieuwe grindbanken. 
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Benedenloop 
• Eventueel beter passeerbaar maken van de klepduiker onder het Julianakanaal. 
 

2.7 HEMELBEEK 
 
Type: Grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Hemelbeek vormt in belangrijke mate de afwatering van de bronnen van het 
Elsloerbos. Aan de voet van het Elsloërbos en Bunderbos moet ooit een groot 
kwelmoeras hebben gelegen dat de Hemelbeek als één van de belangrijkste 
afwateringen gebruikte, maar ook andere stroompjes (natuurlijke voorgangers van 
o.a. de Oude Broekgraaf, het Bergzijpke, de Amsterbeek en de Hussebeek), die 
zuidelijker over de grindbanken van de oude Grensmaas afstroomde en deels 
inzegen. Op de Tranchotkaarten van 1803 is nog sprake van een tweede beek 
(waarschijnlijk de meer oorspronkelijke Hemelbeek) die net zuidelijk van de huidige 
loop in de Grensmaas uitkwam (ook toen al deels geleid overigens). Met de aanleg 
van het Julianakanaal is al het water van het Elsloerbos in de huidige Hemelbeek 
geconcentreerd. Daarnaast wordt het al eeuwen opgestuwd en gebruikt voor de 
doeleinden van het kasteel Elsloo.  
In 1996 heeft het Waterschap Roer en Overmaas de Hemelbeek van de voet van de 
hellingbossen afgeleid en heringericht tot brede moeraszone door de belendende 
weilanden. De Hemelbeek stroomt via een grote klepduiker onder het Julianakanaal 
door. De monding van de beek heeft een sterk verval en bij de uitstroom van de 
Maas zit een drempel van ca. een meter hoog. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Hoge drempel bij de monding in de Grensmaas; 
• Steenzettingen en stortstenen in de oevers over de hele lengte van de 

benedenloop na het Julianakanaal; 
• Dubbele klepduiker onder het Julianakanaal. 
 
Herstelmaatregelen 
• Herstelmaatregelen moeten gekoppeld worden aan uitvoering van het 

Grensmaasproject en verbreding van het Julianakanaal; 
• Er kan een ruime onderdoorgang onder het kanaal gemaakt worden (tevens 

faunapassage binnen het Grensmaasproject); de duikers kunnen verdwijnen; 
• Hiermee wordt de Hemelbeekpassage tevens geschikt voor semiterrestrische en 

landgebonden fauna (evt. looprichels); 
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• Verwijderen alle oeverbestorting (ca. 2 x 150 m); 
• De Hemelbeek krijgt een diepere ligging onder het kanaal door  
• Hierdoor kan de drempel bij de monding verdwijnen; 
• De beek kan vervolgens vrij afstromen over een grindige weerdverlaging langs de 

Maas (voorzien in het Grensmaasontwerp); 
• Vermoedelijk moet de beek tussen het Julianakanaal en de kasteeltuin weer 

langzaam oplopend gemaakt worden tot het huidige niveau van de vijvers om 
geen negatieve grondwaterstandseffecten op de bronnen te veroorzaken en toch 
optrek van vis mogelijk te maken. 

 
2.8 UR 

 
Type: Grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Ur stroomt via een open buisduiker onder het Julianakanaal door. De beek 
ontspringt oostelijk van het kanaal o.a. in de Zonput, de Ceciliaput en verscheidene 
regenwaterafvoeren.  
Voor de aanleg van het Julianakanaal stroomde de Ur in een oude maasmeander 
tegen de flanken van het Plateau en moet rijk aan kwelwater geweest zijn. 
Tegenwoordig is de Ur in een rechte loop westelijk langs het kanaal gelegd. Hij 
fungeert tevens als afvoerkanaal van het effluent van de zuiveringsinstallatie van 
DSM. 
De historische monding volgde voorheen de terrasrand waar het dorp Urmond op 
ligt en monde aan de noordzijde van het oude dorp in de Grensmaas uit. In deze 
percelen is echter afval van de toenmalige DSM gestort. Hierna is de monding meer 
zuidelijk in een rechte goot naar de Maas gelegd. Bij de monding in de Grensmaas 
ligt wel een grote grindwaaier. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Veel puinbestortingen en los betonpuin in de monding van de Ur; 
• Enkele kleine stuwtjes (ca. 0,5 m hoog) nabij de monding; 
• Een betonnen bruggetje bij de monding; 
• Breuksteen in de Maasoevers rond de monding; 
• Saneringslocatie bij het dorp Urmond, rond de historische Urmonding; 
• Effluent van DSM. 
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Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Op korte termijn kan alle betonpuin en breuksteen uit de monding van de Ur 

verwijderd worden. 
 
Benedenloop 
• Ook de stuwtjes kunnen worden verwijderd. Hierdoor zal wel een proces van 

terugschrijdende erosie op gang komen in stroomopwaartse richting; het belang 
om de Ur optrekbaar te maken is overigens beperkt vanwege het ontbreken van 
waardevol achterland voor vissen; 

• Op langere termijn kan gedacht worden aan een volledige herinrichting van de 
Ur in het winterbed van de Maas. Hierbij zijn twee opties denkbaar: 
1. De Ur kan zuidelijk van de zuiveringsinstallatie richting de Grensmaas 

afgebogen worden. Vervolgens kan een nieuwe Urmonding aan de 
noordzijde van de nog aan te leggen hoogwatergeul Maasband komen; 

2. De Ur buigt net na de zuiveringsinstallatie de uiterwaard in en krijgt een 
nieuwe loop tot aan de huidige monding. 

In beide gevallen kan een ondiepe laagte gegraven worden, die de Ur vervolgens zelf 
verder uit kan eroderen. Beide opties passen overigens niet in de historische 
morfologie van de Urloop, maar daar is door aanleg van het Julianakanaal in feite 
weinig meer van over. 
 

2.9 KINGBEEK 
 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
De bronnen van de Kingbeek liggen in een holocene Maasmeander bij Nattenhoven, 
aan de flanken van het Plateau van Schinnen. Het is een zeer waardevol bronnenbos 
met bijzondere kwel- en bossoorten, als Verspreidbladig- en Paarbladig goudveil, 
IJle zegge, Dotterbloem en Zwarte rapunzel. 
Vervolgens loopt de beek via een lange route door de dorpen van Obbicht en 
Grevenbicht naar de monding bij Illikhoven. De huidige loop is sterk door 
mensenhand verlegd en beïnvloed, o.a. om de watermolen van Grevenbicht te 
voeden, maar ook om de gronden van de Koeweide bij Grevenbicht efficiënter te 
kunnen afwateren. De oorspronkelijke, meer natuurlijke monding van de Kingbeek, 
lag ten zuiden van Grevenbicht. Op de Tranchotkaart van 1800 is zichtbaar hoe de 
beek - die toen op die plek Meulenbeek heette - bij Grevenbicht, net voordat hij de 
Maas inkomt, radicaal naar het noorden wordt geleid. Vervolgens wordt de 
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Kingbeek via een oude maasmeander langs de Koeweide geleid om vervolgens via 
een volgende oude Maasmeander (het huidige moerassige natuurreservaatje van 
Natuurmonumenten) richting monding te stromen. De monding van de huidige beek 
loopt via een buis door de Statendam - die hier direct langs de Grensmaas loopt - 
heen. Het water stroomt af over een steil talud van steenzettingen. In droge 
perioden van het jaar is de Kingbeekmonding niet of nauwelijks waterdragend, 
ondanks dat in het verleden al een kleibodem in delen van de Kingbeek is aangelegd. 
Dit heeft deels te maken met het feit dat de Kingbeek benedenstrooms eigenlijk 
geen natuurlijke watergang is (en in een kleidek bovenop het grind stroomt) en deels 
met de insnijding van de Grensmaasbedding door (historische) grindwinning en 
spontane beddingerosie. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• De steile monding op het talud van de Statendam en de buis daardoorheen, 

waardoor de monding volledig vastligt en niet optrekbaar is; 
 
Herstelmaatregelen 
• Wanneer het Grensmaasproject uitgevoerd wordt, wordt ter hoogte van de 

Kingbeekmonding een laaggelegen kleiberging aangelegd (“de Banaan”). De 
Kingbeek kan hier dan vrij in uitstromen en de huidige monding kan vervallen. 

 
2.10 GELEENBEEK 

 
Type: Grindwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Geleenbeek is een grotere heuvellandbeek uit de Mijnstreek die ter hoogte van 
rkm 55 uitmondt in de Oude Maas. De beek gebruikt deze Maasarm als benedenloop 
en komt vervolgens via de diepe grindplassen van Stevol uit in de Maas. 
Gedurende flinke hoogwaters op de Maas gaat ook weer Maaswater door de Oude 
Maas stromen, via de overlaat van Contelmo. Het gaat bij hoge afvoeren om 
ongeveer een derde van de totale afvoer!. Hierdoor kan zeer grote dynamiek 
optreden. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 had zich hierdoor rond de 
Geleenbeekmonding in de Biltplas een indrukwekkend grindwaaierlandschap 
ontwikkeld met grote grindbanken en oeversteilwanden. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Sifon onder het Julianakanaal; 
• Oeverbestortingen (ca. 2 x 2,4 km); 
• Uitstroom in een diepe plas, waardoor geen grindwaaiervorming kan optreden; 
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• De (nieuwe) brug over de Oude Maas tussen Echt en Ohé is mogelijk te krap 
voor piekafvoeren. 

 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verleggen van de huidige monding over de brede grindwaaier die aan de 

zuidzijde van de Stevolplas is aangelegd (is voorzien als onderdeel van de 
eindafwerking van de Stevolplas).  

 
Benedenloop 
• Zoveel mogelijk verwijderen van de oeververdedigingen. Een deel moet 

waarschijnlijk blijven liggen omdat de geleidingsdam van Contelmo (Statendam) 
en de brug bij Ohé niet in gevaar mogen komen. Vooral aan de westoever van de 
Oude Maas tussen Aasterberg en de monding kunnen bestortingen/puinplaten 
verdwijnen, evenals langs het eerste traject na de sifon. Ook benedenstrooms van 
de Stevolplas kan lokaal – vooral ter hoogte van natuurgebieden - stortsteen 
langs de Oude Maas worden verwijderd; 

• Het opheffen van de sifon onder het Julianakanaal. Dit is momenteel bij het 
Waterschap Roer en Overmaas in uitwerking. Indien dit niet kan, zou de duiker 
van de Echter Molenbeek kunnen worden benut als barrièrevrije onderdoorgang 
van het Julianakanaal voor bevers en andere diersoorten. De Echter Molenbeek 
dient dan meer dan nu het geval, te worden gevoed met water uit de Geleenbeek. 

 
2.11 THORNERBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Thornerbeek is bij de monding in Wessem sterk aan banden gelegd. Er loopt bij 
de uitstroom in de Maas (haventje) een weg overheen. Hierdoor is de directe 
monding ook sterk met breuksteen bekleed en is er weinig ruimte voor natuurlijke 
ontwikkelingen. In het dorp van Wessem mondt de Panheelderbeek uit in de 
Thornerbeek. Deze beek vormt de verbinding met het natuurgebied Meggelderveld, 
waar zich onder meer een aantal bevers ophoudt. Om die reden is in het rapport 
"Toekomst voor de Bever in Limburg" (Kurstjens, 2001) voorgesteld dit traject 
herin te richten. 
Verder stroomopwaarts loopt de Thornerbeek rond de plas van de Grote Hegge. In 
het verleden hebben kleine verleggingen van de beekloop plaatsgevonden, met name 
rond de steenfabriek tussen Wessem en Thorn. Richting Thorn stroomt het beekje 
steeds meer door weidegronden en voormalige boomgaarden. 
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Huidige situatie/knelpunten 
• Sterk ingebouwd in de infrastructuur van Wessem en tussen kaden. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Herstelmaatregelen praktisch gezien erg moeilijk geworden. 
 
Benedenloop 
• Verwijderen van wat losse oeverbestortingsrestanten, voor zover nog aanwezig, 

in het landelijk gebied tussen Thorn en Wessem. 
 

2.12 VLOOTBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Vlootbeek stroomt, via de Mühlenbach vanuit Duitsland bij Posterholt Limburg 
binnen en duikt bij Linne het Maasdal in. De beek is grotendeels gegraven, deels in 
oude Roerlopen, als een soort overlaat van de Roer (zie de Duitse naam Flutgraben) 
en de loop ontwatert allerlei voormalige moerassen, zoals het Reigersbroek bij 
Montfort. In het Maasdal volgt zij een oude Maasmeander door een parkbos ten 
oosten van de Clauscentrale om vervolgens via een andere voormalige Maasmeander 
richting het haventje van Linne te stromen. Tegenwoordig is deze laatste meander 
voor een belangrijk deel met populieren beplant, maar voorheen moet dit een natter 
kwelmoeras geweest zijn. In het laatste stukje naar de monding is de beek diep 
ingesneden. Hier liggen nog kleine (passeerbare) drempeltjes en wat puinbestorting. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Beperkte natuurlijke ontwikkeling van de oevers (intensieve landbouw/smalle 

rechte bedding); 
• Monding in de aanmeerhaven met oude boten tegen de monding; 
• Bruggetje over de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
• Het waterschap heeft inmiddels een plan in uitvoering om de beek in zijn 

mondingstraject weer in de oude loop te laten stromen; alleen het laatste stukje 
wordt niet hersteld omdat dit anders weer in het aanlighaventje zou uitkomen 
(Witteveen & Bos, 2006); 
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• Het waterschap zal ook de overgang op de terrasrand verbeteren voor 
optrekkende vissen (nu hoge stroomsnelheden over een harde ondergrond); 

• Natuurlijk beheer van de gronden rondom de beek in de Linnerweerd; een 
onderdeel hiervan is het ruimte geven aan natuurlijk bos.  

 
2.13 ROER  

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Benedenloop van de Roer stroomt volledig door de stedelijk omgeving. Ze volgt 
door de bebouwing van de historische kern van Roermond, vaak met oude 
keermuren en bruggen. In de benedenloop ligt een groot eiland (Steeleiland) dat 
echter als oud bedrijfsterrein verontreinigd is. Roermond heeft plannen om de 
Roerdelta als hoogwaardige stadswijk te ontwikkelen.  
 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Volledige vastgelegde oevers, geflankeerd door infrastructuur en bebouwing; 
• Knelpunt voor vismigratie bij de waterkrachtcentrale ECI op het Steeleiland; in 

2007 wordt hier een vistrap aangelegd door het waterschap Roer en Oevermaas; 
 
Herstelmaatregelen 
• Ecologische verbeteringen lijken alleen gekoppeld aan grootschalige 

stadsontwikkeling plaats te kunnen vinden. Voor deze monding worden vanwege 
gebrek aan ruimte en reële kansen thans geen verdere maatregelen voorgesteld;  

• Afronding vispassage bij de ECI (gepland in 2007); 
• Een optie die ruimte schept voor natuur is het op termijn verplaatsen van de 

sportvelden uit Hammerveld-oost. Dan kunnen de hoge kades langs de 
noordoever van de Hambeek en de zuidoever van de Roer weg en ontstaat meer 
ruimte voor water in het winterbed en natte natuur. 

 
2.14 HAMBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Hambeek is een tweede mondingstak van de Roer die iets zuidelijker in de Maas 
uitmondt en vooral geflankeerd wordt door kades en bebouwing. 



 

23 

De Hambeek is een tweede mondingstak van de Roer die iets zuidelijker in de Maas 
uitmondt en vooral geflankeerd wordt door kades en bebouwing. Over de directe 
monding van de Hambeek ligt een fietsbrug. Stroomopwaarts is in de Hambeek 
eerder een vispassage aangelegd bij de stuw nabij de rijksweg N271. Deze is in 2006 
aangepast om de werking ervan te verbeteren.  

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Volledige vastgelegde oevers, geflankeerd door infrastructuur en bebouwing; 
• Er loopt een fiets/wandelbrug over de directe monding; 
• In 2006 is de vistrap in de Hambeek verbeterd door het Waterschap Roer en 

Overmaas. 
  
Herstelmaatregelen 
• Ecologische verbeteringen lijken alleen gekoppeld aan grootschalige 

stadsontwikkeling plaats te kunnen vinden. Voor deze monding worden vanwege 
gebrek aan ruimte en reële kansen thans geen verdere maatregelen voorgesteld;  

• Een optie die ruimte schept voor natuur is het op termijn verplaatsen van de 
sportvelden uit Hammerveld-oost. Dan kunnen de hoge kades langs de 
noordoever van de Hambeek en de zuidoever van de Roer weg en ontstaat meer 
ruimte voor water in het winterbed en natte natuur.  

 
2.15 ASSELTSE LEIJGRAAF 

 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
De Asseltse Leijgraaf is een typisch voorbeeld van een sijpelmonding aangelegd om 
een oude kwelrijke maasmeander te ontwateren. Het beekje heeft zijn oorsprong in 
het moerasgebied van de Vuilbemden en volgt in feite twee meanders tot aan zijn 
vastgelegde monding net voorbij de jachthaven van Asselt. Bij de Syperhof komt 
een tweede afwateringstak van de Asseltse Leijgraaf in de maasmeander uit, 
waarschijnlijk ooit gegraven om natte delen van het middenterras versneld af te 
wateren. Deze tak stond in 2006 volkomen droog. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
 
• Monding in een rechte loop achter het jachthaventje van Asselt langs; 
• Onnatuurlijk snelle afwatering van het ijzerrijke kwelwater van de Vuilbemden. 
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Herstelmaatregelen 
• Gedeeltelijk dichtschuiven van de beek in de maasmeander van de Vuilbemden; 

hierdoor kan de hele meander incl. de Vuilbemden weer vernatten; 
• Er blijft een monding nodig om overtollig water af te voeren. Bij de monding 

kan aangesloten worden bij een eerder plan voor de eindinrichting van de 
Asseltse Plassen (Van Winden e.a., 2004). Hierbij kan de beek weer door het 
moerasbosje bij het kerkje lopen en via de tweede meanderbocht net voor het 
jachthaventje in een natuurlijke monding uitmonden; 

• Verwijderen populieren in de natte meander voor het dorp; tevens omvorming 
van populierenplantages van de Vuilbemden in natuurlijk en natter broekbos.  

 
2.16 SWALM 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Swalm stroomt bij het buurtschap Wieler vanuit de terrasgronden in een oude 
Maasmeander en volgt hierin een sterk meanderende loop naar haar monding in 
Maas toe. De gronden rond de beek zijn voor een groot deel in beheer bij 
Staatsbosbeheer en bestaan uit natte graslanden, riet- en zeggeruigtes en 
wilgenbosschages. Uniek is het gegeven dat de beek in principe de zandige 
Donderberg kan aanvreten, waardoor steilwanden ontstaan en er weer zand in het 
systeem komt. Dit laatste is erg van belang om in de beek en vooral ook in haar 
monding zandbanken en zandwaaiers te vormen. In 2006 is de monding van de 

foto Kees van Noort WPM 



 

25 

Swalm verlegd, waarbij ze nu weer, zoals in de jaren 20 voor de Maaskanalisatie, in 
de oude Maasarm bij de Donderberg uitstroomt. De oude uitmonding in 
zuidwestelijke richting zal mogen verlanden en straks, door verbreding van dit 
kanaaltje, onderdeel gaan uitmaken van een hoogwatergeul in de oude arm 
(Zandmaas pakket 2). 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Het mondingsgebied van de Swalm is met de laatste herinrichting in feite 

landschapsecologisch in goede ecologische staat m.u.v. de vastgelegde oevers van 
de oude Maasarm; 

• De monding van de Swalm in de dode Maasarm, zorgt ervoor dat vissen de 
Swalmmonding minder goed kunnen vinden (bron: Waterschap Peel en 
Maasvallei). 

 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van stortstenen in de oude maasarm; vooral rondom het 

schiereiland Hanssumerweerd, dat volledig bestemd is als natuurgebied, en ter 
hoogte van de soortenrijke stroomdalgraslanden tussen de Donderberg en Rijkel;  

• Aankoppelen/open graven van de oude Maasarm, 
 
Benedenloop 
• Verdere aankoop en in beheername van gronden rond de Beneden-Swalm. 
 

2.17 NEERBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Neerbeek of Leubeek is de grootste beek op de westoever van de Maas in 
Limburg. Ten westen van Neer is het één van de mooiste voorbeelden van een 
terrasbeek, met steile zandwanden en oude, kwelrijke, beboste meanders. Hier zitten 
ook verschillende bevers. Ook naar de monding toe snijdt de beek van nature nog 
door terrassen heen. Mede hierom werden in het verleden twee stuwen geplaatst, die 
inmiddels via een vispassage passeerbaar zijn voor vissen. Deze vispassages werken 
echter nog niet goed voor kleinere vissen. 
Het karakter van een terrasbeek is ook mooi zichtbaar in de oude, verlaten 
meanderbochten rond Klein Hanssum (thans populierenweide). De beek is hier 
echter rechtgetrokken en genormaliseerd in een relatief rechte bedding, en snijdt de 
steilwanden niet langer aan. Recentelijk is de benedenloop van de Neerbeek in de 
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uiterwaard van Klein Hanssum volledig heringericht. Hierbij is een oude kleiput 
opgevuld, waarna de beek er vervolgens in een meanderend profiel doorheen is 
gelegd. Inmiddels is zichtbaar dat de beek actief meandert. De gronden bij de 
monding zijn recentelijk door de Firma Kuipers overgedragen aan de gemeente 
Leudal. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Breuksteenbestorting in de monding van de beek; 
• Een genormaliseerde rechte loop nabij Klein Hanssum; 
• Werking vispassage voor kleinere vissen. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Het verwijderen van alle bestortingen rond de monding van de Neerbeek in de 

Maas (enkele tientallen meters, vooral in de Maasoever). 
 
Benedenloop 
• Herinrichting van de benedenloop tussen de stuw en de voormalige grindplassen; 

hierbij kan de beek weer in zijn oude meanders gelegd worden, waarbij actieve 
erosie van de oude steilwanden mogelijk wordt gemaakt; 

• Snelle start (uiterlijk maart 2007) met het beheer (natuurlijke begrazing) van de 
heringerichte benedenloop (in samenwerking met de gemeente Leudal); dit is van 
belang voor de ecologische ontwikkeling, maar ook om te voorkomen dat het 
terrein snel met wilgen dichtslaat; 

• Mogelijk zal de beek in het heringerichte deel door spontane erosie een nieuwe 
monding in de zuidelijk gelegen plas maken. Dit hoeft zeker geen negatief proces 
te zijn; in de plas kan de beek een nieuwe monding met zandwaaier vormen en 
de huidige monding zal tot beekmondingmoeras verlanden; 

• Verbeteren vispassage bij de Hagendoorn. 
 

2.18 HUILBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
Dit beekje vormt de ontwatering van het Beesels Broek, een oudere Maasmeander 
op het middenterras. De Huilbeek stroomt bij het verlaten van dat terras in een 
aangelegd profiel parallel aan de terrasrand naar het noorden om vervolgens met een 
scherpe knik naar de Maas te lopen. De monding is diep ingesneden in de holocene 
afzettingen van de Maas en het benedenloopje stroomt meanderend door oude 
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houtwallen op de beekoevers. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Omringd door intensieve landbouwgrond (akkers en laagstamboomgaard); 
• Een lage drempel van breuksteen en grof grind in de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
• Verwijderen breuksteen en grof grind in de monding. 
 

2.19 TASBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Tasbeek is een vergelijkbaar terrasbeekje als de Huilbeek en ontwatert het 
hoogterras ten westen van Kessel (Kesseleikerbroek). Het beekje heeft een heel lage 
afvoer (mogelijk sterk verdroogd). Bij het verlaten van het middelste terras loopt 
het in een kleine, relatief rechte loop naar de Maas, met bos en moerasruigte met 
veel Liesgras. Noordoostelijk wordt Tasbeek geflankeerd door een plas in de 
uiterwaard, waarschijnlijk het overblijfsel van een deels heropgevulde zandafgraving. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Zeer weinig afvoer/beperkt waterdragend; 
• Drempel bij de buis onder de weg door, met houten paaltjes en puin; 
• Drempel in de monding van grof grind en breuksteen. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van grind en breuksteen in de monding. 
 
Benedenloop 
• Onderzoeken hoe de beekafvoer verhoogd kan worden (retentie bovenstrooms?); 
• Alleen als de afvoer verhoogd kan worden lijkt het zin te hebben om de buis 

onder de weg te vervangen door een voor vissen passeerbaar bruggetje. 
 

2.20 SCHELKENSBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
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Beschrijving 
De Schelkensbeek heeft landschapsmorfologisch de fraaist ontwikkelde monding 
van alle terrasbeken langs de Maas. Hij komt aanstromen door de Schelkensberg in 
een diep uitgesneden canyon met zandwanden. Hier komt hij samen met een tweede 
terrasbeek, de Gansbeek.  
In de laatste 150 meter naar de monding toe (ten westen va de Rijksweg) verbreedt 
het beekdalletje zich enigszins en wordt de beek licht meanderend. Hier is de 
Schelkensbeek geflankeerd door oud beekbegeleidend bos, met o.a. Dotterbloem en 
Bittere veldkers. De directe monding bestaat uit een ondiepe zandwaaier met twee 
aantakkingen op de Maas en een begroeiing van struikwilgen. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Drempel bij de duiker onder de Rijksweg vormt barrière voor visoptrek en levert 

opstuwing van water op bovenstrooms van de Rijksweg; 
• Zware breuksteen in de Maasoevers; 
• Kleine betonnen kaderand op de noordpunt van de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen breuksteen in de Maasoevers en de directe monding; 
• Verwijderen van de betonnen kaderand; 
 
Benedenloop 
• Passeerbaar maken van de duiker onder de rijksweg voor kleine trekvissen en 

Bever, bijvoorbeeld door de aanleg van een (dieper gelegen) schuifduiker in 
plaats van de huidige klepduiker. 

 
2.21 KWISTBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Kwistbeek is een langgerekte beek die ontspringt ten noorden van Helden. De 
beek voert door de bebouwde kom van Baarlo en vloeit samen met de Bosbeek. 
Tussen de kade en de Maas wisselt de beek sterk van karakter. De eerste 250 meter 
vanaf de kade is sprake van een sterk genormaliseerde beek. De Kwistbeek heeft 
hier een rechte, diepe loop met een V-vormig profiel. Hier vindt regelmatig 
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schoning plaats. Vanaf de laatste stuw, die halverwege tussen de kade en de Maas is 
geplaatst, is sprake van een nagenoeg natuurlijk ontwikkelde beekloop. De 
Kwistbeek is hier diep ingesleten. Actieve oevererosie heeft hier gezorgd voor steile 
oevers en oude meanders. De beek wordt in de laatste 200 meter geflankeerd door 
een klein bosje. Als gevolg van de oevererosie zijn zelfs enkele bomen in de beek 
beland. Vanuit de steile oevers treedt kwel uit. Vanaf de stuw stroomt de beek door 
weilanden en langs een woonhuis en horecalocatie (’t Mouthuis). De bewoner van 
het woonhuis, tevens eigenaar van de aanpalende gronden, heeft geprobeerd de 
oevererosie in te dammen door het aanbrengen van oeververdediging. De beek 
mondt in de Maas uit pal naast de veerstoep van het veer Baarlo-Steyl. De laatste 20 
meter ligt de beek op een bed van grove breuksteen en puin.   
 
Nb. Van de kern van Baarlo tot de kade wordt in opdracht van gemeente Maasbree 
gewerkt aan een natuurlijker beekloop (plan Schering en Inslag). Vanaf de kade tot 
de monding in de Maas ligt de Kwistbeek in het plangebied van de stuwpasserende 
nevengeul Baarlo (Maascorridor/Zandmaas pakket 2).  Deze toekomstige, 
permanent stromende nevengeul benut het hoogteverschil tussen de twee 
stuwpanden en krijgt het karakter van een vrij eroderende beekloop. Volgens het 
huidige inrichtingsplan zal de Kwistbeek uitmonden in deze geul en de huidige 
monding weinig tot geen water meer voeren.  

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Van de kade tot de stuw (250 meter) is sprake van een onnatuurlijk rechte loop 

en een onnatuurlijk profiel; 
• Stuwen maken terugschrijdende en laterale erosie onmogelijk; 
• Na de laatste stuw is sprake van het tegengegaan van oevererosie door de 

grondeigenaar (puinstort langs steile oever); 
• Grote hoeveelheid breuksteen, puin en grof Maasgrind in monding. 
 
Herstelmaatregelen 
(Afhankelijk van uitvoering inrichtingplan nevengeul Baarlo) 
 
Monding 
• Verwijderen van zoveel mogelijk puin en oeververdediging in monding; zonodig 

bescherming houden bij de veerstoep; 
• Het gebied van de Kwistbeekmonding zal op termijn deel uitmaken van het 

aaneengesloten natuurgebied Berckterveld – Romeinenweerd – Maasoeverpark – 
Raaijweiden. Er zou nog eens gekeken moeten worden in hoeverre de monding 
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van de Kwistbeek op een goede manier is opgenomen in het plan voor de 
stromende nevengeul van Baarlo;  

 
Benedenloop 
• Meer stroomopwaarts aankoop van de oeverstrook zodat vrije oevererosie op 

beide oevers kan plaatsvinden; 
• Als bovenstaande niet kan is wellicht alleen vrije erosie aan de noordelijke 

beekoever mogelijk. Ter hoogte van het woonhuis en het restaurant zal de 
zuidelijke beekoever waarschijnlijk beschermd moeten blijven; 

• In ieder geval het deel van de benedenloop dat blijft bestaan na aanleg van de 
nevengeul Baarlo, zal door het Waterschap Peel en Maasvallei worden 
heringericht. In tegenstelling tot veel andere terrasbeken had de Kwistbeek rond 
1840 een betrekkelijk sterk meanderend karakter. Dit spreekt ervoor om, voor 
zover mogelijk, het historisch meanderende profiel te herstellen. Waarschijnlijk 
is het meanderingsproces echter - zo gauw de stuw eenmaal verwijderd is - ook 
met een sobere herinrichting (slechts beperkte gegraven meandering als eerste 
aanzet) redelijk snel op gang te brengen; 

• Toegankelijkheid en beleefbaarheid van de beek verbeteren door aanleg 
stapstenen nabij de veerstoep (doorgaande wandelroute VVV/LAW). 

 
2.22 AALSBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
Net als de Schelkensbeek is de Aalsbeek een terrasbeek die vrijwel direct vanuit het 
middenterras in de Maas uitmondt. Hierdoor heeft de beek bij zijn monding een 
diep wigvormig dal uitgesleten, met steile wanden. Het mondingsdalletje heeft een 
betrekkelijk natuurlijke aanblik met een licht meanderende beek tussen 
beekdalruigtes en bos door. 
Momenteel werk de gemeente Venlo samen met het Waterschap Peel en Maasvallei 
aan een ontwikkelingsplan voor de Aalsbeek.  

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Breuksteenbestortingen en steenzettingen rond de monding; 
• Een drempel met breuksteen in de monding; 
• Er loopt bij de monding een fietspad langs de Maas met een smal bruggetje over 

de beek. 
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Herstelmaatregelen 
• Verwijderen van alle breuksteen en steenzettingen rond de monding; 
• Het bruggetje en het fietspad zorgen ervoor dat de beek een beperkte ruimte 

heeft om zijdelings te bewegen. Voorgesteld wordt op een nieuwe langere brug 
wat dieper en hoger in het dalletje aan te leggen. Het fietspad zal even een lus 
door het dalletje moeten maken, wat de aantrekkelijkheid voor de fietsers niet 
vermindert. Het huidige bruggetje is overigens te smal en niet veilig voor de 
oversteek van grotere groepen fietsers. Dit kan als onderdeel van het plan van de 
gemeente worden uitgevoerd. 

 
2.23 SPRINGBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Springbeek ontspringt in het Dubbroek, een oude Maasmeander op het hoger 
gelegen Maasterras. De loop van de beek volgt de oude Meanderboog tot de Maas. 
Het brongebied en het mondingsgebied liggen in natuurgebieden. Ter hoogte van 
Hout-Blerick stroomt de Springbeek door verstedelijkt gebied. De Springbeek 
passeert de hier zeer hoge kade via een duiker (klepduiker en overpompstation). 
Tussen de kade en de Maas (plm 125 meter) heeft de beek een volledig natuurlijk 
karakter. De beek stroomt er door het natuurgebied Romeinenweerd. Sinds de 
omliggende grond daar geen agrarisch gebruik meer kent (1997) is de beek niet meer 
onderhouden en is sprake van een natuurlijke ontwikkeling. De beek meandert; 
oevererosie en beekdalvorming treden op. De deels steile oevers zijn begroeid met 
ruigte. In een oude meander staan enkele grote wilgen. In de laatste 20 á 30 meter 
stroomt de Springbeek breed en ondiep naar de Maas over een bed van grove 
Maaskeien (Maasoeververdediging). Ten behoeve van de wandelroute door de 
Romeinenweerd zijn stapstenen in de beek aangebracht.     
 

 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Een drempel met grof Maasgrind in de monding; 
• Samenhang met binnendijks. Hoge kade met klepduiker mogelijk belemmering 

voor fauna (m.n. bever met burcht in Romeinenweerd). 
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Herstelmaatregelen 
• Verwijderen grof Maasgrind in de Maasoevers en de directe monding; 
• Ontwikkeling in monding laten aansluiten bij plannen voor de verlegging van de 

dijk (uitplaatsing kassengebied Hout-Blerick (EMAB-project)). Dit project maakt 
aaneensluiting mogelijk van Springbeek, Tangkoel en Romeinenweerd. 

 
2.24 WILDERBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
Van de Wilderbeek is in het mondingsgebied weinig oorspronkelijks meer over. De 
beek stroomt tussen het ziekenhuis en de snelweg/brug door een aangelegd 
waterparkje, dat uit verschillende vijvers bestaat die via stroompjes in elkaar 
overlopen. Dit waterparkje heeft zich inmiddels wel tot een bebost refugium voor 
o.a. Bever (met dammetje) en IJsvogel ontwikkeld.  
Vervolgens loopt de Wilderbeek via een duiker door de dijk heen die hier vlak op de 
Maas ligt. De directe monding is ook met ooibos begroeid, maar ook volgestort met 
puin en zware breuksteen. 
 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Drempel van zware breuksteen, grind en bakstenen in de directe monding; 
• Duiker onder de dijk door; 
• Niet functionerende vistrap. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen alle breuksteen, grind en puin uit de monding; rond de duiker door 

de dijk dient bescherming gehandhaafd te blijven. 
 
Benedenloop 
• Het verbeteren van de bestaande vistrap lijkt niet de moeite vanwege de hoge 

kosten en lage meerwaarde. 
 

2.25 RIJNBEEK 
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Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De monding van de Rijnbeek is niet meer als zodanig herkenbaar. De beek stroomt 
volledig overkluisd door de stad Venlo. Vervolgens mondt hij uit in een buis in een 
betonnen kade, onder stuwpeil niveau. 
 

 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Volledig overkluisd; 
• Monding onzichtbaar geworden. 
 
Herstelmaatregelen 
• De Rijnbeek zou als onderdeel van stadsontwikkeling weer vrij aan de 

oppervlakte gelegd kunnen worden; 
• In dat geval kan zich in het recent aangelegde recreatiestrandje bij de monding 

een vrij afstromende beek ontwikkelen, waarin recreanten ook kunnen pootje 
baden. 

 
2.26 STEPKENSBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Stepkensbeek is een relatief korte beek die de hogere en beboste terrasranden 
ten westen van het Zwartwater afwatert. De N271, de Urbanusweg en de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein in Venlo Noord (Océ) zorgden voor een grote 
verandering van de bovenloop, die nu gelegen is in een kassengebied in Genooi. 
Vanaf het kassengebied tot de kade (300 m) heeft de beek een sterk verdiept (V-
)profiel en is geen sprake van meandering. De Stepkensbeek heeft hier een zandige 
bodem en een voornamelijk met gras begroeid steil talud dat overgaat in een 
onderhoudspad. Op beide oevers ligt een (maïs-)akker. De beek wordt regelmatig 
geschoond. Via een duiker (klepduiker met overpompstation) passeert de beek de 
dijk.  
Van de dijk tot de Maas heeft de Stepkensbeek eveneens een verdiept V-profiel, 
maar is wel sprake van een wat natuurlijker karakter. De beek stroomt hier door het 
recent geopende natuurgebied Genooijerveld (= Océweerd) (deel van de 
Maascorridor). In dit begrazingsgebied (natuurlijke jaarrondbegrazing) lijkt ook het 
onderhoud van de beek minder intensief en is sprake van lichte meandering. Op de 
oevers is de begroeiing wat ruiger en staat her en der opgaande begroeiing, 
waaronder wilgen. Met uitzondering van de laatste 20 meter is er geen sprake van 
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oeververdediging. Over de laatste 20 meter heeft de Stepkensbeek een verval van ca. 
2 meter. De bodem van de beek is verstevigd met grof Maasgrind en basalt.  
 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Drempel van breukstenen in de monding; 
• Smal en relatief diep ingesneden V-profiel; 
• 10 meter lange duiker in het huidige natuurgebied. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen alle breuksteen en grind in de monding en omringende Maasoever 

met het oog op vrije oevererosie en terugschrijdende erosie; 
 
Benedenloop 
• Vrije oevererosie hoeft hier niet beperkt te blijven tot de beekmonding, alle 

gronden van de A67 tot centrum Venlo zijn in bezit van aan Maascorridor 
verbonden organisaties; 

• Niet langer schonen van de beek; 
• Verwijderen van de lange duiker (heeft geen functie meer) en deze vervangen 

door een voor de runderen doorwaadbare plaats.  
• Herstelmaatregelen sluiten goed aan bij het project ‘Venlo-Velden’ 

(hoogwatergeul) ten noorden van de A67 in het kader van Zandmaas pakket 2. 
 

2.27 EVERLOSE BEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Everlose beek is in zijn benedenloop van oorsprong een karakteristieke 
terrasbeek, die al meerdere eeuwen twee mondingen op de Maas heeft. Aangenomen 
moet worden dat de noordelijke mondingloop - die de terrasrand van het Maasdal 
volgt - de oorspronkelijk beekloop is. Deze voedt momenteel de Slottermolen en 
stroomt vervolgens om de oude ruïne van het Gebroken Slot de Maas in. De beek 
wordt al eeuwenlang gebruikt als watervoorziening voor de watermolen, het 
voormalige slot en de herenhoeve bij de monding. Door de aanwezigheid van de 
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watermolen wordt de noordelijke loop van de Everlosche Beek sterk opgestuwd. 
Hierdoor heeft deze bovenstrooms van de molen een sterk stagnant karakter en 
loopt het water door een nat elzenbroekmoeras. Dit moeras vangt tevens kwelwater 
af vanuit de terrasrand (veel Bosbies). Er zit o.a. een populatie van Bruine 
korenbout. Het hoge waterpeil heeft tot eutrofiering geleid, waardoor bijvoorbeeld 
de begroeiing met Dotterbloem en Bitter veldkers achteruit gegaan is (Jos 
Hoogveld, WPM). 
Het huidige stuwpeil is overigens lange tijd aanzienlijk lager geweest, mogelijk 
omdat de molen in bepaalde perioden in verval raakte. Zo laat de topografische 
kaart van 1840 en 1900 nog niet de huidige brede moerasloop zien, maar kent de 

beek gewoon een smalle bedding. Op de Tranchotkaart van ca. 1803 zijn wel weer 
opstuwingseffecten zichtbaar. 
De monding van de noordelijk mondingloop is over ca. 25 meter volledig gefixeerd 
met zware betonplaten en breuksteen. Daarnaast ligt er een klein metalen bruggetje 
met twee gemetselde bruggenhoofden die de monding eveneens speelruimte 
ontneemt. Voor het overige is de monding betrekkelijk natuurlijk ontwikkeld met 
verwilderde (knot)wilgen en moerasbegroeiing. 
De tweede monding (Baarsdonk) is een haakse aftakking van de beek, ongeveer een 
kilometer naar het zuiden, die voor een korte route naar Maas zorgt. Deze loop 
voert een deel van het beekwater af. Deze tak snijdt door een hoge zandrug in het 
Maasdal heen en is waarschijnlijk ooit aangelegd om ervoor te zorgen dat 

Noordeli jke tak 

Zuidel i jke tak 
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piekafvoeren op de beek niet voor problemen bij de molen en het landgoed 
zorgden. Toch moet deze mondingloop er al lang liggen, want op de Tranchotkaart 
van rond 1800 is zichtbaar hoe de loop zich al enigszins ingesneden had. Pas 
recentelijk lijkt dit insnijdingsproces weer op gang gekomen te zijn. Zo’n 30 meter 
van de monding heeft de beekloop een klein watervalletje gevormd. Het proces van 
terugschrijdende erosie is hier voorlopig even stil gevallen, omdat een aantal wilgen 
met hun wortelkluwen de beekbodem vasthouden. Dit is echter tijdelijk, en de 
beekloop zal in de toekomst steeds verder insnijden richting de oorspronkelijke 
loop. Bovenstrooms van dit insnijdingpunt heeft de beekloop overigens een zeer 
natuurlijk karakter met veel beekbegeleidend bos en kleine verlaten meanders met 
ijzerrijke kwel (o.a. Dotterbloem, Paarbladig goudveil). 
Door de laatste 30 meter naar de Maas toe ligt de beekloop sterk verdiept tussen 
kleiige steiloevers. In de monding zelf stroomt hij echter onder een oude 
overgangconstructie (sterk overgroeid) door en in de Maas ligt een soort betonnen 
uitlaatconstructie, waarvan het oorspronkelijke doel bij ons niet duidelijk is. De 
monding ligt door deze constructies volledig gefixeerd. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
 
Noordelijke monding: 
• Betonplaten en breuksteendrempel in de monding; 
• Bruggetje in de monding; 
• Geen optrekbaarheid voor vissen bij de Slottermolen; 
• Hoge opstuwing door de Slottermolen. 
 
Zuidelijke monding 
• Betonnen uitlaatconstructie en brug/overgang over de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Noordelijke monding: 
 
Monding 
• Verwijderen van de betonplaten, breuksteendrempel en de brugconstructie in de 

monding; op termijn kan het nodig zijn voortschrijdende erosieprocessen aan de 
zuidoever van de beek weer enigszins te beteugelen, vanwege de 
cultuurhistorische waarde van de gronden van het Gebroken Slot. 

 
Benedenloop 
• Desgewenst een vispassage bij de Slottermolen. 
 
Zuidelijke monding 
 
Monding 
• Betonnen uitlaatconstructie en brug/overgang over de monding verwijderen, 

evenals de omringende breuksteenbestorting in de Maas, waardoor vrije erosie 
kan plaatsvinden. 

 
Benedenloop 
• Het proces van terugschrijdende erosie (watervalletje) voorlopig door laten gaan, 

waarbij echter een analyse kan plaatsvinden van de effecten op bestaande 
bronmilieus stroomopwaarts van de erosiedrempel op langere termijn.  
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2.28 VORSTERMOLENBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Vorstermolenbeek watert vooral lokaal grond- en regenwater af uit het holocene 
maasterras rond het buurtschap Vorst. De beek is als diepe ontwateringssloot naar 
de Maas gelegd. De watervoerendheid is beperkt en er is geen belangrijk achterland 
voor vissen. Het ligt in de plannen deze beekmonding te vergraven bij de aanleg van 
de nevengeul Venlo-Velden.  

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Beperkte watervoerendheid; 
• Drempel van breukstenen in de monding; 
• Smal en relatief diep ingesneden V-profiel. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen alle breuksteen en grind in de monding en omringende Maasoever; 
 
Benedenloop 
• Niet langer schonen van de beek; 
• Detailplan voor de omgang met deze monding bij de aanleg van de nevengeul 

Venlo-Velden. 
 

2.29 LATBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Latbeekmonding bij Velden is tegenwoordig de afwatering van onder meer het 
natuurgebied Zwart Water (met o.a. de Venkoelen). Vroeger werd dit water vooral 
meer noordelijk via de Voortbeek afgevoerd en kwam via de huidige Haagbeek 
monding in de Maas. Er is zelfs een periode geweest dat de beek via het 
Lommerbroek naar de monding van de Lingsforterbeek geleid werd. Veel water 
wordt echter nu via een gegraven watergang door Hasselderheide naar de Latbeek 
geleid. 
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In de uiterwaardgronden is de beek in een recht V-profiel gelegd en aangetakt op tal 
va afwateringsslootjes in het laagterras van de Maas. Vervolgens stroomt de beek via 
een grote klepduiker (met zware metalen klep) door de recent aangelegde dijk. 
Hierna loopt de Latbeek via een hoge betondrempel vrijwel direct in de Maas. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Betondrempel en breuksteen bestortingen in de monding; 
• klepduiker door de dijk heen. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Zolang de dijk hier zo dicht op de rivier blijft liggen lijken herstelmaatregelen 

van de monding lastig uitvoerbaar; wanneer hier dijkverlegging kan plaatsvinden 
ontstaan er weer goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van een natuurlijke 
monding; 

• In de huidige situatie kan overwogen worden om de doorgang in de kade lager te 
leggen en de klepduiker aan te passen, waardoor de monding beter optrekbaar 
wordt. 

 
Benedenloop 
• Overwogen kan worden de benedenloop licht meanderend richting zijn oude 

bedding te leggen, maar de vraag is wel of de inspanningen hier opwegen tegen 
de ecologische winst; 

• zo mogelijk het staken van het schonen van de beek. 
 

2.30 HAAGBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Haagbeek watert vooral de oude Maasmeander van Schandelo af (via de 
Voortbeek) en delen van het holocene Maasdal ten zuiden van Lomm. De monding 
kent een fraai meanderende insnijding in het laagterras, met een begroeiing van oud 
struweel en solitaire bomen. De beek valt in de zomer regelmatig droog en gelet op 
de morfologie van de monding moet de beek vroeger een beduidend groter afvoer 
hebben gehad. Dit sluit aan bij het idee dat veel water momenteel via de Latbeek 
wordt afgevoerd (zie § 2.29). Momenteel werkt men ten zuiden van de Haagbeek aan 
de aanleg van de hoogwatergeul Lomm. De monding van de Haagbeek blijft daarbij 
onaangeroerd. 
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Huidige situatie/knelpunten 
• Volledige droogval; 
• Oeverbestorting van breuksteen in de Maas. 
 
Herstelmaatregelen 
• Zo mogelijk verhogen van de afvoer van de beek, zodat de beek ecologisch weer 

waarde krijgt, maar waardoor ook het meanderproces in de monding weer actief 
wordt. Dit kan bijvoorbeeld door de oorspronkelijke afvoerrichting van het 
beekwater uit de Voortbeek te herstellen. Hierbij kan ervoor gekozen worden de 
Latbeek te laten vervallen; 

• Aankoppelen bij toekomstig natuurbeheer van de hoogwatergeul Lomm. 
 

2.31 LOTTUMSE MOLENBEEK/SIEBERSBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding (benedenloop Siebersbeek kenmerken van 
sijpelmonding) 
 
Beschrijving 
De Lottumse Molenbeek ontwatert het Kaldenbroek, een oude meanderlaagte bij 
Grubbenvorst op het westelijk middenterras van de Maasvallei en wordt tevens 
gevoed door de kunstmatige Gekkengraaf die meer westelijke gelegen 
dekzandgronden ontwatert. In de overstromingsvlakte van de Maas (laagterras) 
heeft de beek een karakteristiek dalletje in een oude maasmeander. In de flanken 
hiervan liggen verschillende kwelrijke natte zones die deels door slootjes worden 
ontwaterd. De monding van de beek is volkomen vastgelegd, onder meer omdat er 
een fietsbruggetje overheen is gelegd. 
Ca. 100 meter voor de uitmonding in de Maas komt de Siebersbeek in de Lottumse 
Molenbeek uit. Deze beek voert water af uit het landbouwgebied ten zuidoosten van 
het natuurgebied Schuitwater en stroomt door Lottum naar de Maas. Vroeger kwam 
deze beek een stuk noordelijker in de Maas uit; ongeveer ter hoogte van de kern van 
Lottum. Waarschijnlijk om de natte broekgronden ten zuiden van Lottum beter af te 
wateren is de Siebersbeek in zuidelijke richting verlegd, dwars door de elzenbroeken 
en moerasweitjes van Wielder (In ’t Zand), om vervolgens in de Molenbeek uit te 
komen.   
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Huidige situatie/knelpunten 
• Fiets/wandelbruggetje tegen de Maas aan; 
• Breuksteendrempel en oever in de monding; 
• Zware bestorting van breuksteen en grof grind bij de directe monding; 
• Ontwatering van de natte gronden. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verlegging van het fietspad langs de Maas; 
• Verwijderen van alle breuksteen en grind in de monding van de Molenbeek. 
 
Benedenloop 
• Zo ver mogelijk opzetten en dichtschuiven van de uitstroom van de Siebersbeek 

in de Molenbeek, waardoor de meanderlaagte van de Siebersbeek weer vernat 
(met kwelwater en beekwater); ook kan gedacht worden aan een ophoging va de 
bodem over een langer traject, zodat het stromende aspect in stand blijft; 

• Hiervoor is mogelijk verwerving van enkele gronden nodig. 
 

2.32 LINGSFORTERBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Lingsforterbeek is de belangrijkste afwatering van de oude moerasgronden op 
het middenterras aan de voet van het Rijnterras ter hoogte van Arcen (met name het 
Straelensche Broek). Vroeger moet de Lingsforterbeek de oude Maasmeander ten 
noorden van Arcen (Veld) naar de Maas gevolgd hebben. De monding van de 
huidige Rode Beek is dus in feite de voormalige monding van de Lingsforterbeek. 
Waarschijnlijk is de beek al vele eeuwen geleden verlegd om de grachten van kasteel 
Arcen en de watermolen(s) aldaar te voeden. De Wijmarsche Watermolen, waar nu 
graanbranderij en proeflokaal De IJsvogel in is gevestigd, kan nog steeds 
aangedreven worden door de Lingsforterbeek. Na de watermolen stroomt de beek 
door een fraai bebost beekdalletje door natuurgebied “Barbara’s Weerd” naar de 
Maas.  
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Huidige situatie/knelpunten 
• In de monding bevindt zich nog breuksteen- en puinbestorting; 
• De Wijmarsche Watermolen vormt een obstakel voor trekvissen. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van alle puin, breuksteen en grind uit de mondingszone en directe 

Maasoevers. 
 
Benedenloop 
• Overwogen kan worden de Wijmarsche Molen passeerbaar te maken voor 

trekvis. Hierbij zou een vispassage westelijk om de molen door het natuurgebied 
Barbaraweerd gelegd kunnen worden; dit kan tevens - mits fraai uitgevoerd - een 
extra attractie langs het terras van Brasserie De IJsvogel zijn. Extra complicatie 
is de ligging van de dijk; 

• Overwogen kan worden om in de verdere toekomst bij piekafvoeren in de 
Lingsforterbeek weer een deel van het water via de oude Maasmeander van Veld 
te sturen.  

 
2.33 BROEKHUIZERMOLENBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Broekhuizermolenbeek ontstaat in het natuurreservaat Schuitwater en stroomt 
na het natuurreservaat te hebben verlaten via een genormaliseerde loop, door de 
bebouwde kom van Broekhuizen, alvorens in de Maas uit te monden (bij km-punt 
122,4). De Broekhuizermolenbeek loopt bij zijn monding door een verwilderd 
parkbosje.  
De beek is bij zijn monding opgestuwd door een breuksteendrempel. Hierdoor is 
een vrij stagnante situatie ontstaan en is de bosvijver, die de benedenloop vormt, 
grotendeels dichtgeslibd (vooral door bladval).  
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Drempel en breuksteenbestorting in de monding;  
• Met name door bladval dichtgeslibde bosvijver in de monding; 
• Lokaal nog wat vlechtwerk in de oevers van de benedenloop. 
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Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Weghalen van de breuksteenbestorting in de monding en de directe Maasoevers 

(ca. 100 m + verspreid liggend breuksteen). 
 
Benedenloop 
• Verwijderen vervallen paaltjesbeschoeiing en oud vlechtwerk; 
• Uitbaggeren organische sliblaag in de bosvijver, eventueel gekoppeld aan het 

herstel van het parkbos; 
• Herstel van de monding kan hier wellicht samengaan met het opwaarderen van 

het (historische) parkbos; dit vergt verder onderzoek. 
 

2.34 RODE BEEK (ARCEN) 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Rode Beek watert de voormalige moerasgronden rond Klein Vink (vroeger Klein 
Ven of Klein Veen) af. Waarschijnlijk heeft de beek geen natuurlijke 
ontstaansgeschiedenis, maar is ze al ruim voor 1800 door de Maasduinen bij 
Roobeek heen gegraven. Dit zou ook verklaren waarom het insnijdingproces van 
deze beek in de terrasgronden (geologisch gesproken) nog niet zover gevorderd lijkt 
en waarom de beek in zo’n rechte loop de oude Maasmeander instroomt. Op de 
oude kaarten van 1840 is zichtbaar hoe de Rode beek toen een aantal 
meanderbochten in de oude laagte had uitgesleten en daarbij de hoge stroomrug 
“De Steening” aansneed. Deze bochten zijn voor een belangrijk deel ontstaan tussen 
1800 en 1840 (vergl. Tranchotkaart uit 1803). Inmiddels is de beek onder een rechte 
hoek en in een rechte loop naar de Maas gelegd, maar de oude beekmeanders zijn 
nog goed als kwelmoeras zichtbaar in het terrein. Hierin komt veel ijzerrijk 
kwelwater aan de oppervlakte vanuit de hogere gronden. De meanderbochten zijn 
ook op kadastrale kaarten nog zichtbaar als gemeentegrens.  
Om het verval wat te dempen en erosieprocessen stil te leggen zijn twee kleine 
stuwen in de benedenloop van de Rode Beek gelegd. Het stuwtje net voorbij de 
haakse afslag naar de Maas voorkomt dat de beek opnieuw “uit de bocht vliegt”. 
Daarnaast wordt kwelwater via een afwateringssloot (de Boerenhuizenlossing) 
vanuit de zuidelijke delen van de Maasmeander aangevoerd. De gronden rond de 
Rode-Beekmonding zijn recent allemaal in bezit gekomen van Stichting het 
Limburgs Landschap, waardoor de afwateringsfunctie voor een belangrijk deel kan 
vervallen. 
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Het is moeilijk aan te geven in hoeverre er vroeger - toen mogelijk alleen de 
Lingsforterbeek via deze Maasmeander afwaterde - van een serieuze beekmonding 
sprake was. De huidige monding moet met regelmaat dichtgezand zijn door 
oeverwalvorming vanuit de Maas en veel water zal vermoedelijk in de natte 
moerasmeander ingezegen zijn, om via de ondergrond naar de Maas te stromen. 
Ook nu nog ligt er een zandige rug in de monding van de meander waar de Rode 
Beek doorheen gegraven/geërodeerd is. Tegenwoordig is de afvoer van de Rode 
beek direct nabij de monding zo groot dat er waarschijnlijk altijd een kleine 
monding zal blijven bestaan, ook wanneer we de beek laten dichtgroeien en 
dichtzanding van de monding toelaten. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Een drietal kleine vistrappen; 
• Genormaliseerd profiel; 
• Duiker onder de rijksweg door; 
• Drempel en breuksteen bestorting in de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de drempel en overige bestorting in de monding. 
 
Benedenloop 
• Verwijderen van de vistrappen;  
• Door het verwijderen van de meest westelijke vistrap, bij de haakse afslag/bocht 

naar de Maas (die tevens een opstuwende en erosievoorkomende werking heeft), 
kan de beek weer zijn buitenbocht gaan eroderen. Hierdoor zal de Rode Beek 
weer vanzelf - zonder actieve herinrichting - gaan meanderen in de oude 
Maasmeander; 

• Aanleggen van een brug in plaats van de huidige pijp onder Rijksweg, mede als 
betere ecologische passage; in de nieuwe bedding onder deze brug kan de beek 
vrij insnijden zodat het proces van terugschrijdende erosie oostelijk van de weg 
ook door kan gaan (mede hierdoor is ook het fraaie dalletje ten oosten van de 
rijksweg ontstaan); 

• Als er een brug ligt verdwijnt ook de noodzaak voor de kleien vistrap die nu net 
ten westen van de onderdoorgang ligt; deze kan verwijderd worden; 

• Vrij waterplantengroei in de beek en de oude, kwelrijke meanderbochten, 
waardoor waterretentie en opstuwing kan optreden. 
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2.35 GELDERNSCH-NIERSKANAAL 

 
Type: Grindwaaier-/zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
Het Geldersch-Nierskanaal is rond 1770 door de Pruisen ter ontlasting van plaatsen 
aan de Beneden-Niers gegraven. Ondanks dat vormt de watergang in haar 
benedenloop nu één van de meest natuurlijke beeksystemen langs de Maas. Ter 
hoogte van Nationaal Park de Hamert stort de beek zich van het middenterras het 
Maasdal in. Door het aanzienlijke hoogteverschil (ruim 8 meter over nog geen 4 km) 
zijn de stroomsnelheden relatief hoog en heeft het “kanaal” in amper 200 jaar tijd 
een indrukwekkende canyon uitgesleten, met hoge zandwanden en kwelrijke, 
verlaten meandermoerasjes. Niet voor niets worden hier met regelmaat soorten als 
Grote Gele kwikstaat en zelfs Waterspreeuw waargenomen. Daarnaast leeft er een 
aantal Bevers langs de beek en zijn waarnemingen van Bosbeekjuffer bekend. Nadat 
het Geldernsch-Nierskanaal onder de rijksweg doorloopt heeft zij nog een korte 
loop van ca. 75 meter naar de Maas toe. De oevers zijn hier grotendeels vastgelegd. 
In de Maas vormt het Geldersch-Nierskanaal steeds opnieuw een grote 
grind/zandwaaier, die met Maashoogwater afgevoerd wordt en waarvan mogelijk 
zand op de oeverwal van het natuurgebiedje de Stalberg wordt afgezet. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Oeverbestortingen in de monding en de belendende Maasoevers; 
• Breuksteen en puinrestanten in de bedding van de beekmonding. 
 
Herstelmaatregelen 
• Verwijderen van de oeverbestortingen aan de noordzijde van het mondingtraject 

(75 m), incl. oude (riool)buis/overlaat, tot aan de brug; 
• Verwijderen van alle onnatuurlijke breuksteen en puinsteen uit de bedding; 
• Aan de zuidzijde van de beek moet een belangrijk deel van de bestorting 

gehandhaafd blijven om restaurant de Hamert te beschermen. In overleg met het 
restaurant kan eventueel de bestorting in de laatste 25 meter aan de zuidzijde 
verdwijnen; 

• Niet uitbaggeren van de zandwaaier in de Maas; 
• Verlagen van de oeverbestorting langs de Stalberg zodat ook oeverwalvorming 

meer kans krijgt. 
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2.36 WOLTERSKAMP 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Wolterskamp vormt voor het belangrijkste deel de afwatering van een oude 
Maasmeander tussen Ooijen en Blitterswijck. In zijn benedenloop is de beek diep 
ingesneden in het Maasterras. Vroeger vormde de beek tevens de watertoevoer voor 
Kasteel Blitterswijck, dat inmiddels is afgebroken. In de jaren ’90 is met de aanleg 
van de kade rond Blitterswijck ook een duiker in de beek gelegd, met een 
overpompconstructie voor tijdens hoogwater. Ook stroomafwaarts van de kade 
wordt de beek enigszins van zijn stromende karakter ontdaan doordat er een 
breuksteendrempel in de monding ligt. Daarnaast ligt er een betonnen bruggetje 
over de monding die oeververdediging met zware breuksteen nodig maakt. Dit 
bruggetje maakt het mogelijk voor wandelaars en gasten van de naastgelegen 
camping de beek over te steken richting de aanpalende herenhoeve. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Breuksteendrempel in de monding; 
• Betonnen brug over de monding; 
• Duiker met drempel in de kade. 
 
Herstelmaatregelen 
• Verwijderen van de brug, de drempel in de monding en alle overige 

breuksteenbestorting langs de oevers zodat vrije erosie van de beekmonding kan 
plaatsvinden. 

 
2.37 LOOISE GRAAF 

 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
De Looise Graaf vormt een gegraven afwatering van een oude Maasmeander rond 
Wellerlooi. Gelet op de geomorfologie van het gebied heeft hier van nature nooit 
een beekmonding gelegen, maar was er sprake van een nat moeras dat in belangrijke 
mate via inzijging zijn water kwijtraakte. Mogelijk werd een deel van het water via 
de meander van Well, via wat nu Klein Broek en de Pas heet, naar de Maas gevoerd. 
Hierbij lijkt de verdroogde beekloop bij Elsteren (Bandse Graaf) de meest 
aannemelijke gegadigde te zijn voor de oorspronkelijke monding van zowel de 
Looise Graaf als de Wellse Molenbeek. 
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De Looise Graaf voert vooral het water af dat ten oosten van de Rijksweg in de 
Maasmeander uitkomt. De meander vangt kwel op uit de Maasduinen en voert dit 
via een aantal gegraven sloten versneld af. Een deel wordt gebruikt als voeding voor 
een visvijver die tegen de flanken van de Maasduinen is aangelegd. Een belangrijk 
deel van de voedingsgronden van de Looise Graaf is recentelijk door Stichting het 
Limburgs Landschap opgekocht (Peters & Van de Herik, 2006). 
De beek gaat met een schuifduiker onder de Rijksweg N271 door. Daarna volgt hij 
een rechte gegraven loop naar de Maas. Aan deze rechte loop is aan de zuidzijde een 
drainagesloot aangetakt. De monding is gestort met grof grind. De beek mondt uit 
in een natuurvriendelijke Maasoever met een vooroeverbestorting.   

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Verdroging voedingsgebied; 
• Breukstenen bestorting in de oevers bij de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
Er zijn twee mogelijkheden met de Looise Graaf te ‘herstellen’. De eerste optie gaat 
uit van de huidige loop en is derhalve relatief eenvoudig; de tweede sluit meer aan 
bij de natuurlijke afvoerrichting van de kwelmoerassen in dit gebied en kan mogelijk 
in samenhang met herstel van de monding van de Wellse Molenbeek gerealiseerd 
worden. Deze tweede optie is uitdagender, maar ook complexer en afhankelijk van 
grondaankoop: 
 
1. De Looise Graaf behoudt zijn huidige loop, waarbij de volgende maatregelen 
genomen worden: 
 
Monding 
• Verwijderen oevergrind in de monding en de directe Maasoevers. 
 
Benedenloop 
• Zoveel mogelijk vernatten van het voedingsgebied (Zenningen/Ashwater) door 

afwateringssloten dicht te zetten: samenwerking met Stichting het Limburgs 
Landschap; 

• Het verlagen of verwijderen van de vooroeverbestorting in de Maas; 
• Desgewenst kan een herinrichting van de beekloop plaatsvinden (licht 

meanderend, met lokaal behoud steile terrasoevers); 
• Mochten de gronden rond de monding verworven kunnen worden (zie 

initiatieven Limburgs Landschap), dan kan de drainagesloot gedempt worden. 
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2. De Looise Graaf gaat in westwaartse richting afwateren: 
• De loop ten westen van de Rijksweg vervalt; 
• Er wordt een nieuwe onderdoorgang gerealiseerd bij de Schaapskooi 

(verplaatsing van de duiker); 
• Hier takt de beek aan op de bestaande afwatering in de meander Klein Broek. Bij 

verwerving van deze meandergronden (samenwerking Stichting het Limburgs 
Landschap) kan de waterstand in deze meander worden opgezet en kan het 
terrein spontaan vernatten; het oude broek kan weer ontwikkeld worden; 

• Overtollig water loopt via de Wellse Molenbeek richting de Maas; 
• De Wellse Molenbeek kan (een deel van) het water via natuurgebied De Baend 

en de oude beekmonding van de Bandse graaf gaan afvoeren (zie § 2.3.37). 
 

2.38 WELLSE MOLENBEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Wellse Molenbeek vormt de afwatering van het Maasterras ten oosten van de 
Maasduinen bij Wellerlooi en Well (Wells Meer en Heerenven). Nadat de beek door 
de Maasduinen is gestroomd voert zij het water via een rechte, sterk vergraven loop 
naar de Maas. De monding ligt thans bij de kern van Well en is nauwelijks 
herkenbaar als natuurlijke beekmonding. Een meer natuurlijke beekmonding van de 
Wellse Molenbeek is de Bandse Graaf ten westen van natuurgebied de Baend. Deze 
beek heeft een natuurlijke doorgang (dalletje) door de hoge stroomruggen tussen de 
Maas en de grote maasmeanderlaagte ten oosten van Well. Hierlangs moet het water 
vroeger - naar verwachting via de Bandse Graaf - naar de Maas zijn gestroomd. 
Tegenwoordig zijn de kleiputten van De Baend midden in deze laagte gegraven. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Strakke aangelegde loop door Well; 
• Een kleine stuw (enkele decimeters hoog) ter hoogte van de seniorenwoningen; 
• Onderdoorgang met klepduiker onder de dorpsweg in Well door en een 

boerenovergang iets stroomopwaarts daarvan;  
• Grindbestorting in de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
Ook voor de Wellse Molenbeek zijn twee opties denkbaar, waarbij de tweede optie 
de voorkeur verdient: 
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1. De Wellse Molenbeek behoudt zijn huidige loop, waarbij de volgende maatregelen 
genomen worden: 
 
Monding 
• Verwijderen oevergrind in de monding en de directe Maasoevers. 
 
Benedenloop 
• Het verwijderen van het stuwtje de vooroeverbestorting in de Maas; 
• Desgewenst kan een herinrichting van de beekloop plaatsvinden met (licht 

meanderend, met lokaal behoud steile oevers). 
 
2. De Wellse Molenbeek gaat in westwaartse richting afwateren: 
• Het water van de Wellse Molenbeek kan omgeleidt worden en via kasteel Well in 

natuurgebied de Baend uitstromen;  
• De Kleiputten van De Baend kunnen vervolgens de Bandse Graaf ten westen van 

het natuurgebied benutten om in over te lopen; dit beekje wordt weer 
waterdragend en kan een natuurlijke monding gaan vormen; dit moet bezien 
worden in relatie met de aanleg van de nevengeul Well-Aijen alhier; 

• Alle stortstenen bij deze beekmonding moeten worden verwijderd; 
• Maaswerken is reeds bezig, in het kader van PNOM, om de maïsakker ten zuiden 

van dit beekje te verwerven; 
• Er kan een detailplan opgesteld worden in combinatie met de herinrichting van 

de Looise Graaf (die ook via deze monding kan gaan lopen). 
 

2.39 GROOTE MOLENBEEK BIJ WANSSUM 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Groote Molenbeek is een van de grotere beken aan de westkant van de Maas. De 
beek watert een betrekkelijk groot areaal van de dekzandgronden en voormalige 
veengebieden aan de westzijde af. 
In zijn benedenloop volgt de beek de grote oude Maasmeander van Wanssum om 
vervolgens in de binnenhaven van Wanssum uit te monden. Rond 1840 had de 
Groote Molenbeek een sterk bochtige benedenloop met zelfs afgesneden 
meanderbochten en kleine eilandjes. In de 20e eeuw werd de beek rechtgetrokken en 
genormaliseerd, maar in 2006 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei dit traject 
weer heringericht. De beek kent nu weer een kronkelende loop met actieve 
oevererosie. Daarnaast zijn is er in de benedenloop een zandvang aangelegd; 
Bij de monding in de binnenhaven ligt een grote bodemdrempel die voor bepaalde 
vissoorten een obstakel kan vormen. De oude monding in de Maas had vroeger een 
ingesneden karakter. Tegenwoordig is het de verbinding met de haven en is de 
watergang zeer breed geworden (ca. 75 tot 100 meter) met breuksteen in de 
Maasoevers. Aan de zuidelijke oever van de havenmonding zijn in 2006 erosie-
effecten opnieuw afgewerkt met dekgrond. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Bodemdrempel; 
• Breuksteen in de Maasoevers; 
• De haven in de monding van de beek; 
• De zandvang en krooshek. 
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Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Eventueel verwijderen van breuksteen rond de directe monding, maar de 

ontwikkeling van bos kan moeilijk liggen i.v.m. nautische belangen. 
 
Benedenloop 
• Verflauwen van de bodemdrempel onder de brug van de N270; 
• Aansluiten bij het plan 'Reactivering Hoogwatergeul Wanssum', zoals thans 

wordt uitgewerkt door DLG; 
• Opheffen van de zandvang, zodat het zand weer aan de beek beschikbaar komt; 
• Als de Grote Molenbeek wellicht in de toekomst niet meer gemaaid wordt kan 

het krooshek verdwijnen. 
 

2.40 OOSTRUMSE BEEK 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
Vanaf de Rosmolen, op de rand van het midden- naar het laag terras, volgt de 
Oostrumse beek een fraai beekdal door landelijk gebied. De beek wordt tot aan 
Kasteel Geysteren geflankeerd door weidegronden, verwilderd 
aanplant/populierenbos en beekdalruigtes. Vanaf het kasteel en de begraafplaats 
loopt de Oostrumse beek sterk meanderend door een oud parkbos. In het bos liggen 
wat losse wateren die op natuurlijke, verlaten meanders lijken, maar een gegraven 
geschiedenis kennen. De monding van de Oostrumse Beek is na het parkbos 
vergraven tot een relatief rechte loop. De oevers hiervan zijn voor de 
"mondingsbaai" recentelijk beplant met wilgentenen om de taluds vast te leggen. 
Aan de monding zit een klein binnenhaventje van het kasteel. Dit wordt gebruikt 
door watersporters, die de monding als in- en uitvaart gebruiken.  
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Ondanks de vele natuurlijke kenmerken moet de natuurlijke loop van de Oostrumse 
Beek ooit meer noordelijk zijn geweest; op de plek waar nu de Campagnebeek 
stroomt. Hierlangs volgde de Oostrumse beek de taludrand van de oude 
Maasmeander “met de Maas mee”. Om het kasteel en bijbehorende watermolen van 
water te voorzien moet de beek echter al lang geleden in zuidoostelijke richting 
geleid zijn. De huidige beekloop is zo bepalend voor het gebied en zo fraai 
ontwikkeld dat het terugleiden van de Oostrumse Beek geen voorkeur heeft. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Het bruggetje over de directe monding; 
• Breuksteenbestorting in de monding en het inlaathaventje; 
• Dichte begroeiing van aangeplante wilgentenen tussen de monding en het 

parkbos. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Een natuurlijkere ontwikkeling van de monding is complex door de aanwezigheid 

van het jachthaventje; zo willen de watersporters de monding op diepte houden; 
dit kan waarschijnlijk alleen veranderen bij verplaatsing van het aanleghaventje; 

• Verplaatsing van het bruggetje naar bijv. 100 meter bovenstrooms; 
• Verwijderen van alle stortstenen en grof grind in de monding en benedenloop 

(ca. 100 tot 200 meter). 
 
Benedenloop 
• Het zoveel mogelijk verwijderen van alle wilgentenen uit de taluds, waardoor 

oevererosie en een natuurlijke begroeiing weer meer kans krijgen.  
 

2.41 CAMPAGNEBEEK 
 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
De Campagnebeek volgt de oude maasmeander tussen Geysteren en Maashees, om 
net zuidelijk van Maashees in de Maas uit te monden. Hij heeft thans een verdiept 
profiel en allerlei zijsloten om de natte weidegronden versneld af te wateren. De 
beek wordt gevoed door kwelwater dat vanuit middenterras in de maasmeander aan 
de oppervlakte komt. Daarnaast vangt de beek via een zijstroompje grondwater af 
vanuit de bossen van de Campagne komt (onderdeel van Landgoed Geysteren). Aan 
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de zuidzijde van de meander zijn recentelijk enkele grote wateren gegraven, waar de 
beek nu uit lijkt te ontspringen. 
De directe monding is volledig dicht gelegd met zware maaskeien en breuksteen. 
Onder een vervallen boerenovergang van de beek ligt een drempel, waardoor de 
benedenloop over zo’n 10 meter wat is opgestuwd. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Drempel van breuksteen en puin in de monding; 
• Twee boerenovergangen met betonbuis nabij de monding; 
• Versnelde afwatering van de meandergronden bovenstrooms. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Eenvoudige variant: 
• Alle stortsteen en puin en de aanwezige drempel in de monding (incl. 

Maasoevers) verwijderen (ca. 50 meter aan materiaal); 
• Beide boerenovergangen bij de monding verwijderen; de nog dienst doende 

overgang naar de schapenwei langs de Maas kan in de vorm van een nieuw 
bruggetje aangelegd worden; 

 
Natuurlijkere variant gekoppeld aan grondverwerving: 
• Als de laagste gronden in de maasmeander kunnen worden verworven (ze zijn 

EHS begrensd) kan de beek bij de monding dichtgezet worden. Er zal vanzelf 
weer een groot meandermoeras ontstaan. Eventueel kan een deel van de meander 
reliëfvolgend worden verlaagd met ca. 0,5 meter, waardoor ook de oude bemeste 
toplaag verdwijnt. Mogelijk zal er een stroompje naar de Maas blijven bestaan, 
maar een groot deel van het water zal ook inzijgen. 

 
2.42 AIJENSE BEEK 

 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
Vroeger waterde de Aijense Beek het grootste deel van het Heuloërbroek af. 
Tegenwoordig loopt veel water hiervan via de Heukelomse beek naar de Maas en 
wordt de Aijense beek door lokaal kwelwater uit de overgang van het laagterras naar 
de holocene overstromingvlakte gevoed. De afvoer van de beek is dan ook zeer 
beperkt. De Aijense beek loopt vooral door intensieve landbouwgrond, waardoor de 
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steile taludoevers sterk verruigd zijn. Mogelijk zal een groot deel van de Aijense 
Beek verdwijnen bij de geplande aanleg van een nevengeul hier. 
 

 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Drempel van breuksteen in de monding; 
• Smal, uitgediept V-profiel; 
• Beperkte watervoerendheid. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de breuksteen en grof grind in de monding van de beek, in 

combinatie met het proefproject Vrij Eroderende Oevers dat Maaswerken hier 
uitvoert. 

 
Benedenloop 
• Op termijn kan overwogen worden de Aijense beek dicht te zetten in verband 

met vernatting van het Heuloërbroek en de meander van de Heukelomse Beek; 
het water volgt dan weer de meer natuurlijke route naar het noorden; dit bezien 
in relatie met de aanleg van een nevengeul. 

 
2.43 VIERLINGSBEEKSE MOLENBEEK (LOOBEEK) 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
Vanaf de Vierlingsbeekse Watermolen stroomt de Molenbeek van Vierlingsbeek 
sterk meanderend naar de Maas. De benedenloop heeft nog een zeer natuurlijke 
aanblik met vrij eroderende oevers en stroomt over grote delen door fraai 
beekbegeleidend bos (deels populierenaanplant, maar sterk verwilderd met wilde 
soorten). Niet voor niets is de benedenloop van de beek erg in trek bij IJsvogels en 
Bevers. 
De eerste honderd meter vanaf de Maas is de beek opgestuwd door de werking van 
de stuw van Sambeek. Daardoor heeft dit deel een breed, stagnant en moerassig 
karakter. De directe monding is met een wat vreemde knik naar het zuiden verlegd, 
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vermoedelijk om geen aanstroming vanuit de beek op de veerstoep te krijgen. In 
deze inham liggen nog de nodige puinbestortingen.  
 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Puin en breuksteen in de mondingbaai; 
• De scheidingsdam tussen de maas en de beek die de beek naar het zuiden leidt; 
• Bruggetje over de mondingloop. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de breuksteen en betonpuin in de monding van de beek, zo 

mogelijk in combinatie me verwijderen van de oeverbestorting langs 
natuurterrein ‘t Oortje; 

• Bekeken moet worden in hoeverre de bestaande landtong tussen de Maas en de 
mondingbaai vrij mag wegeroderen en in hoeverre dit dus problemen bij het veer 
kan veroorzaken. Eventueel kan een kleine krib of versteviging van de veerstoep 
ervoor zorgen dat de beek recht op de Maas kan uitmonden en er deltavorming 
kan plaatsvinden;  

• Bij vrije erosie van de Maas- en beekoevers zal na verloop van de tijd de brug 
waarschijnlijk in bovenstroomse richting verlegd moeten worden. 

 
Benedenloop 
- 
 

2.44 HEUKELOMSE BEEK 
 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
De Heukelomse Beek watert een grote maasmeander met broekgronden af tussen ’t 
Leuken en Heukelom. De beek is grotendeels aangelegd om de natte gronden met 
kwelwater vanuit de Maasduinen en het Heuloërbroek droog te trekken. De beek is 
in een sterk verdiept en recht V-profiel gegraven. Er zijn daarnaast tal van zijsloten 
die voor een nog efficiëntere afwatering moeten zorgen. Bij de uitstroom van het 
Heuloërbroek ligt een kleine stuw in de watergang, om de waterstanden in het 
natuurgebied op te zetten. 
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Nabij de monding staat de beek al sterk onder invloed van de stuw van Sambeek. 
De benedenloop is daardoor over ruim 600 meter opgestuwd en vrijwel stilstaand. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Stuw bij het Heukelomse Broek; 
• Verdiept uitgegraven V-profiel. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• De monding kan worden vrijgemaakt van oeverbestortingen, waardoor vrije 

oevererosie vanuit de Maas de huidige monding kan verbreden en verondiepen. 
 
Benedenloop 
• Verwerving of bestemmingsverandering van de gronden in de oude Maasmeander 

op het laagterras, waardoor de Heukelomse Beek kan worden dichtgezet/opgezet 
en de gronden kunnen vernatten; dit is gepland en deels al uitgevoerd in het 
kader van de Maaswerken waarbij in totaal 156 ha wordt omgevormd tot 
natuurgebied in combinatie met de vernatting door de geplande peilopzet van het 
stuwpand Sambeek; 

• Hierdoor kan tevens het maaien en schonen van de beek achterwege blijven. 
 

2.45 ECKELTSCHE BEEK 
 
Type: Moerasmonding 
 
Beschrijving 
De Eckeltsche Beek ontwatert de voormalige moerassen ten oosten van de 
Maasduinen op het middenterras en aangrenzend Duitsland (Baaler Bruch). Vroeger 
mondde de beek ten westen van de pont van Afferden uit in de Maas. Deze oude 
loop vormt nu nog een fraai moerasgebiedje. Er liggen nog wel breuksteen en 
paaltjesbeschoeiing in deze oude monding.   
Mede door de aanleg van de Rijksweg heeft de beek tegenwoordig een rechte 
monding naar de Maas. Deze zal in 2007 door het Waterschap Peel en Maasvallei 
worden heringericht met een meanderende loop en brede moeraszone (Dijkman, 
2003). Beide lopen worden sterk opgestuwd door de stuw van Sambeek. 
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Huidige situatie/knelpunten 
• Beide mondinglopen hebben breuksteen bestorting rond de monding; 
• Langs de nieuwe mondingloop zitten over de hele lengte verspreid losse keien in 

de oever; 
• Langs de oude monding staan nog veel hout paaltjes als beschoeiing. 

 
Herstelmaatregelen 
 
Zuidelijke loop 
• Uitvoering van het bestaande herinrichtingsplan Eckeltsche Beek (voorzien in 

2007), plus het verwijderen van de breuksteen in de Maas rond de monding. 
 
Noordelijke loop 
• Overwogen kan worden in de toekomst ook de noordelijke loop weer te 

ontsluiten, hoewel de echte historische loop nu ergens onder de rijksweg N271 
ligt. In dat geval kan de zuidelijke monding gedicht worden. Dit is echter alleen 
mogelijk als er een oplossing wordt gevonden voor de berekende wateroverlast 
ten oosten van de Rijksweg bij aantakking van deze oude loop (berekeningen 

Noordelijke (oude) tak 

Zuidelijke tak 
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uitgevoerd in het kader van het herinrichtingsproject van Waterschap Peel en 
Maasvallei); 

• In de oude monding kan alle breuksteen worden verwijderd, evenals de houten 
paaltjes. 

 
2.46 ST. JANSBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De St. Jansbeek ontspringt in het middenterras ten westen Vierlingsbeek en stroomt 
via Vortum-Mullem naar de Maasmeander die westelijk rond de Groeningsche en 
Vortumse Bergjes (Maasduinrelicten) ligt. De beek wordt tevens gevoed door de 
kleine Luinbeek, die in de zomer vaak droog staat.  
De beek ligt tegenwoordig als een grote rechtgetrokken afwateringsgang door deze 
oude Maasmeander. Alleen bij de monding is nog iets van de oorspronkelijke 
meanderstructuur over.  
Omdat de beek net aan de stroomafwaartse kant van de stuw bij Sambeek uitmondt 
heeft hij zijn natuurlijke (in een situatie zonder stuwen) lage erosie- en 
afwateringsbasis behouden. De topkaarten uit ca. 1840 en 1900 doen vermoeden dat 
de oorspronkelijke monding van de St. Jansbeek - hoewel hier een deel van is 
weggegraven met de aanleg van de stuw van Sambeek - ongeveer op de plek lag waar 
nu de Sambeekse afwatering uitmondt. Rond de huidige beek zijn lokaal nog wel 
enkele goed ontwikkelde Maasstruwelen aanwezig. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Beperkte zomerafvoer; 
• Een stuw bij de brug van de doorgaande weg naar de pont van Sambeek; 
• Hoge breuksteendrempel en bestortingen in de monding van de beek. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Bij de inrichting een nieuwe monding aanleggen die samenvalt met de monding 

van de Sambeekse Afwatering meer naar het noorden. Door het samengaan van 
beide waterlopen wordt de monding dynamischer en komt zij verder van de 
infrastructuur van de stuw te liggen; 

• Verwijderen van de bestaande stuw in de St. Jansbeek. Hierbij vindt mogelijk 
lokale waterstandsdaling in landbouwpercelen plaats. Dit kan mogelijk 
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gecompenseerd worden door het dichtzetten bestaande afwateringssloten (verder 
onderzoek nodig) dan wel door grondverwerving; let wel: de uiterwaarden hier 
hebben een onnatuurlijk hoge grondwaterstand door de stuw van Sambeek;  

• Indien het verwijderen van de stuw niet mogelijk blijkt moet de aanleg van een 
vispassage overwogen worden; 

• Het verwijderen van alle breuksteen en overige oeverbescherming rond de 
monding; 

• Het weghalen van de betonnen klepduikerconstructie c.q. brug bij de monding in 
de Maas. 

 
Benedenloop 
• Actieve herinrichting van de beek om een deel van de meanderende loop te 

herstellen. Hierbij rekening houden met bestaande oude hagen en struwelen 
(opstellen detailplan). 

 
2.47 AFWATERINGSKANAAL SAMBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Sambeekse Afwatering is ooit aangelegd om veel efficiënter de natte 
broekgebieden en veengronden van Oost-Brabant af te kunnen wateren. Bij het 
afstromen van de terrasrand bij Sambeek ligt een ca. 2,5 meter hoge stuw met 
regelwerk. De watergang is sterk overgedimensioneerd en kent weinig natuurlijke 
karakteristieken. 
In de monding ligt vervolgens een tweede stuw: een tweetrapsstuw van ca. 1,5 meter 
hoog. De stuw is ingebouwd in een brug met stalen damwanden en taluds met 
steenzettingen aan de Maaszijde. Verder is de monding afgewerkt met breuksteen en 
Maaskeien.  

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Twee stuwen vormen een barrière voor vissen en andere organismen; 
• De stuw/brug in de monding vormt een belangrijke barrière voor morfologische 

processen in de Maasoever; 
• Breukstenen bestortingen en maaskeien in de monding; 
• Weinig stromende delen. 
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Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de stuw en brug in de monding; hierdoor ontstaat ruimte voor 

een natuurlijke monding samen met de Jansbeek (zie § 8.3.41); 
• Verwijderen van alle bestortingen, maaskeien en steenzettingen rond de 

monding; 
• Ecologisch verdient het de voorkeur geen alternatief voor de stuw bij de 

monding aan te leggen. Door het verwijderen van de stuw zal een spontaan 
proces van terugschrijdende erosie op gang komen dan pas bij de tweede stuw 
stilgelegd hoeft te worden. Mocht de huidige hoge waterstand in de watergang 
toch gehandhaafd moeten worden kan een langzaam oplopende beekbeding 
aangelegd worden (tevens vispassage) iets stroomopwaarts van de monding. 

 
Benedenloop 
• Aanleg van een vispassage rond de bovenstroomse stuw bij het dorp Sambeek 

wordt door het waterschap niet als zeer zinvol ingeschat vanwege de aard van 
het achterland. 

 
2.48 HEIJENSE LEYGRAAF 

 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
De Heijense Leygraaf is een typisch voorbeeld van een gegraven watergang om een 
oude, natte Maameander te ontwateren. De “beek” is benedenstrooms diep 
ingesneden en aangekoppeld op verschillende zijsloten. Hij ontwatert de terrasrand 
tussen Heijen en Afferden, waar veel water opkwelt in de overgang tussen de 
Maasduinen (valt samen met overgang naar het middenterras) en de recente 
overstromingsvlakte.  
Vroeger kwam de Heijense Leijgraaf bij het knikpunt naar de Maas toe samen met 
de Kleefse beek. Beide gebruikte de huidige monding van de Leijgraaf. Het 
betrekkelijk grote verval in de laatste 150 meter naar de Maas wordt mede 
overbrugd door een breuksteen drempel in de monding en een aantal stuwtrappen 
onder een oud bruggetje, dat de landerijen aan beide kanten van de beek verbindt. 
De Heijense Leijgraaf ligt in de loop van de toekomstige, stuwoplopende nevengeul 
Diekendaal, die op dit moment door DLG wordt uitgewerkt. 
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Huidige situatie/knelpunten 
• Drempel van breuksteen in de monding; 
• stuwtjes bij het bruggetje, waardoor de beek bij normale waterstanden niet 

optrekbaar is voor (kleine) beekvissen. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Op korte termijn verwijderen van de breuksteen en grof grind in de monding van 

de beek en de directe Maasoevers. 
 
Benedenloop 
• Aansluiten op nevengeul Diekendaal. In het plan voor de nevengeul Diekendaal 

blijft de Leijgraaf grotendeels gehandhaafd, maar wordt hij benedenstrooms 
dichtgezet. Hierdoor zal er een soort lijnvormig, kwelrijk moerasje ontstaan rond 
de huidige loop. De nevengeul wordt iets ten westen van de huidige loop gelegd, 
met name omdat de terrasrand nogal wat archeologische waarden zou bevatten.  

 
2.49 KLEEFSE BEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding (deel bij meander kasteel Heijen sijpelmonding) 
 
Beschrijving 
De monding van de Kleefse Beek krijgt zijn water van twee kanten. Het grootste 
deel stroomt via een klein dalletje ten zuiden van Heijen door de Maasduinen heen 
en voert vooral het water van het middenterras bij Siebengewald af. De beek gaat 
onder de Rijksweg N271 door via een passeerbare klepduiker. 
In het Maasdal komt deze loop samen met de afwatering van de oude Maasmeander 
van kasteel Heijen. Deze ligt er op de topkaart van 1840 nog bij als een langgerekte 
waterpartij, waarschijnlijk gevormd door opstuwing. Tegenwoordig is het een 
populierenweide. De monding van de Kleefse Beek was toen de huidige monding 
van de Heijense Leijgraaf. Waarschijnlijk is dat bij de aanleg van de snelweg A77 in 
de jaren ’70 veranderd. 
Thans stroomt de beek uit in de oude Maasarm van Heijen. Hier loopt de beek net 
voor de monding door een buis onder een geasfalteerde landweg die aan beide 
zijden met een staafrooster is afgezet. 
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Huidige situatie/knelpunten 
• Buis met staafroosters is een barrière voor bevers en vissen; 
• Aan de oostzijde van de buis zit een kleine betondrempel in de beek; 
• Diep ingesneden, recht loop met V-profiel. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de breuksteen en grof grind in de monding van de beek. 
• Verwijderen roosters. 
 
Benedenloop 
• Dichtzetten van de afwatering van de Maasmeander bij kasteel Heijen, waardoor 

deze meanderlaagte weer kan vernatten. Dit gebied is echter nog niet begrensd 
als nieuwe natuur in het Provinciaal Omgevingsplan. 

 
2.50 NIERS 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Niers is een grotere laaglandbeek die in een oude Rijngeul richting de Maas 
stroomt. In zijn mondingsgebied ligt de Niers in de Maaskemp, een hoge zandige 
uiterwaard bij Gennep. De Niers wordt hier geflankeerd door natte beekdalgronden 
met lokaal wat wilgenbos en riet/moerasbegroeiing. Bij de monding ligt de oude 
ruïne van het Genneperhuis, een voormalige vesting waarvan de stergrachten en 
kroonwerken nog in de omringende gronden zichtbaar zijn. De Niers maakte tot 
begin 18e eeuw deel uit van dit grachtencomplex, maar heeft tegenwoordig een 
duidelijk eigen loop. 
In dit laatste stuk beekloop doorsnijdt de Niers de hoge oeverwalafzettingen van de 
Maas, waardoor de beek relatief hoge steiloevers heeft gevormd. Een deel van de 
oevers is nog met betonpuin bekleed. 
Kenmerkend van de Niers is het feit dat de beek bijna nooit hoge stroomsnelheden 
heeft, zelfs niet bij hogere afvoeren. In het mondingsgebied is het verval beperkt en 
gedurende hoogwater wordt de Niers vaak opgestuwd door tegelijkertijd optredende 
hoge waterstanden op de Maas. Die opstuwing kan tot voorbij de Duitse grens 
reiken, zo’n 10 km verderop. 
Door de lage stroomsnelheden kent de Niers een sterke tendens om te begroeien 
met een dichte vegetatie van waterplanten (Pijlkruid, Fonteinkruiden, Mannagras). 
Hierdoor kan de waterstand in de Niers zonder maaien van waterplanten in de 
zomer met ongeveer een meter stijgen. Hierdoor kunnen beekdalgronden spontaan 
vernatten en is het Niersdal kansrijk voor moerasontwikkeling. Vrije 
waterplantengroei en moerasbegroeiing is - meer dan eventuele meanderprocessen - 
de drijvende kracht achter beekdalherstel langs de Niers. Ook het Duitse 
Niersverband heeft aangegeven positief te staan tegenover vernatting door vrije 
waterplantengroei aan Nederlandse kant, met name omdat zij reeds het grootste deel 
van de gronden rond de Duits/Nederlandse grens in eigendom hebben voor 
natuurontwikkeling (pers. med. Bert Lanphen, Niersverband Vierssen). 
Voor de ecologische ontwikkeling van de Niers is in 1997 al een uitgebreid plan 
geschreven in opdracht van de Provincie Limburg en het Duitse Niersverband. 
Vanuit het Provinciaal beleid is DLG bezig met de aankoop van de gronden rond de 
Niers. Een belangrijk deel (noordoever in de Maaskemp) is al in beheer/bezit bij 
Staatsbosbeheer. Recent heeft de eigenaar van het Genneperhuis voor de Maaskemp 
een apart plan laten opstellen door Bureau Vista, wat ondermeer voorziet in het 
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aanleggen van natte geulen en poeltjes bij de Kroonbeekmonding en het 
heraccentueren van de slotgrachten van het Genneperhuis. Rijkswaterstaat heeft 
voor de Maaskemp incl. de Niersmonding onlangs een aparte visie/perspectief laten 
opstellen door Bureau Drift, dat voor haar als basis voor verdere ideeënvorming zal 
dienen (Reker e.a., 2007). 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Oeverbestortingen van breuksteen en betonpuin rond de monding, vooral op de 

noordoever van de monding; 
• De verbinding met een betonbuis van de historische, tweede mondingloop tegen 

het noordelijk kroonwerk van het voormalige Genneperhuis aan; 
• De Niers wordt 1 tot 2 maal per jaar gemaaid op waterplanten. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van alle oeverbestortingen langs de Niers en de omliggende 

Maasoevers. 
 
Benedenloop 
• Verdere aankoop van beekdalgronden waardoor vrije waterplantengroei mogelijk 

wordt. Hierdoor kunnen de lage gronden vernatten en het beheer kan verder 
geëxtensiveerd worden; 

• Hierdoor zal de aanleg van systeemvreemde geulen en poeltjes, zoals voorgesteld 
in het Plan van Vista niet nodig zijn, en kan de natuurlijke morfologie intact 
blijven;  

• Aankoppelen van de oude zijgeul in het noordelijk kroonwerk van het 
Genneperhuis, door het weghalen van de overgangconstructie bij zijn inlaat op 
de Niers. 

 
2.51 KROONBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Kroonbeek vormt samen met de Tielebeek de afwatering van het ooit 
uitgestrekte moerasgebied “Koningsvennen”, aan de voet van het Reichswald en de 
St. Jansberg. Daarnaast voert de Kroonbeek het water van de Aaldonkse Beek af, 
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die in het Ottersumse Veld een oude relictgeul van de Rijn volgt. De Kroonbeek is 
ooit gegraven om de kwelmoerassen en de oude Rijngeul van de Aaldonkse Beek 
efficiënt af te wateren en is in feite geen natuurlijk beekloop. 
Na het passeren van de Rijksweg N271 stroomt de Kroonbeek in een korte loop 
over een fraai aangelegde vistrap af naar zijn monding in de Niers.  

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Ligging van de monding tegen de betonfundering van de kruidvanginstallatie van 

het waterschap; 
• Restanten van houten oeverbescherming (reeds sterk vervallen) in de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
• Verwijderen van de laatste houten paaltjes en planken in de oever van de 

monding (met regulier onderhoud); 
• Als het maaionderhoud van de Niers gestaakt wordt kan ook de 

kruidvanginstallatie verdwijnen. In dat geval kan de noordelijke oever van de 
Kroonbeekmonding vrij eroderend worden. 

 
2.52 TIELEBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Tielebeek vormt de afwatering van het westelijke deel van de “Koningsvennen” 
(De Diepen e.o.). Bij Middelaar loopt de beek via een (goed functionerende) vistrap 
onder de Bloemenstraat door, waarna hij als recht gegraven watergang door 
landbouwgebied, om vervolgens in het natuurgebiedje De Gebrande Kamp uit te 
monden in de Maas. In dit terrein loopt de beek tussen twee hoge wallen met oude 
hagen erop, die zijn ontstaan na de delfstofwinning eind jaren ’90. De zuidelijke wal 
is net voor de oude monding doorgebroken naar de zuidelijk gelegen zandplas en de 
beek loopt nu via deze plas, over een drempel van grind en breuksteen, in de Maas. 
Er ligt momenteel nog steeds een herinrichtingsplan van de Grontmij (2000). 
Hierbij wordt ten noordwesten van de oude monding een geul aangelegd waar de 
Tielebeek in uit kan stromen. Het gebied komt vervolgens in beheer bij 
Staatsbosbeheer. Dit is momenteel in procedure en zal zo snel mogelijk uitgevoerd 
worden. 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Breuksteendrempel en grof grind in de Maasoevers rond de huidige monding; 
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Herstelmaatregelen 
• De beek kan via de nieuwe hoogwatergeul naar de zandige baai aan de 

noordzijde van het gebied lopen;  
• Hierdoor zal ook de optrekbaarheid voor vis verbeteren, omdat de huidige 

drempel bij de oostelijk plas (is nu de ongeplande monding) verdwijnt; 
• Tegelijkertijd kunnen alle oeverbestortingen langs de Maas verdwijnen; de oever 

tussen de geul en de Maas mag vrij eroderen en aanzanden, waardoor de beek in 
een dynamische monding komt te liggen en de monding in de loop van de tijd 
van plek kan wisselen;  

• De geul moet zoveel mogelijk met grofzandig materiaal worden afgewerkt 
(vergelijkbaar met de zandige baai/vlakte die nu al rond km 158,9 ligt). 

 
2.53 OEFFELTSCHE RAAM 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Oeffeltsche Raam voert van nature het kwelwater, dat uittreedt in de oude 
Maasmeander De Vilt, af richting de Maas. In het cultuurlandschap is de loop van 
dit beekje flink aangepast onder meer t.b.v. ontwatering van bovenstrooms gelegen 
natte heiden en broekgebieden. Daartoe zijn ontwateringssloten gegraven door en 
via allerlei moeras- en kwelgebieden tot voorbij Vierlingsbeek.  
In het winterbed van de Maas is de oorspronkelijke loop van deze beek ook flink 
gewijzigd door de aanleg van een rechte en bekade loop richting de rivier. Van 
nature volgen beken in het Maasdal een langere weg door de uiterwaard met de 
rivier mee. De Oeffeltsche Raam moet daarbij vroeger de oude Maasmeander rond 
Oeffelt hebben gevolgd tot St. Agatha. Naar alle waarschijnlijkheid is de 
benedenloop van de Virdse Graaf de oorspronkelijke benedenloop van de 
Oeffeltsche Raam. Dit wordt ondersteund door de oude Duitse kadasterkaart uit 
1731 waarop zichtbaar is dat de Oeffelter Raam direct na het dorp richting de 
huidige loop van de Virdsche Graaf stroomt. De Virdsche Graaf/Oeffeltsche Raam 
heeft in die periode wel al de vervroegde, gegraven aftakking naar de Maas die ook 
nu nog de monding van de Oeffeltsche Raam vormt. De huidige loop van de 
Oeffeltsche Raam staat wel al als rechte aftakking bij Hoge Hoek op de topkaarten 
van rond 1840; de oorspronkelijke loop naar en de Virdsche Raam was toen echter 
ook nog intact.  
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Huidige situatie/knelpunten 
• Breuksteendrempel in de monding; 
• Steile kades op de oever waardoor een natuurlijke beekoeverontwikkeling 

onmogelijk is; 
• Bekade rechte loop door oude stroomdalgraslanden. 
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Herstelmaatregelen 
• Het is dus interessant om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om het water van 

de Oeffeltsche Raam via de Virdse Graaf af te voeren. Daarbij dient het profiel 
van deze loop wellicht wat meer ruimte te krijgen (dit kan door de beek zelf 
gedaan worden of de beek kan daarbij een handje worden geholpen). Hiervoor 
dient in samenhang met de Virdsche Raam een detailplan voor gemaakt te 
worden; 

• De bestaande benedenloop kan dan vervallen en de onnatuurlijke kaden kunnen 
worden benut om deze te dempen. Lokaal herbergen de kaden interessante 
stroomdalflora en deze stukken kunnen gehandhaafd blijven.  

 
2.54 VIRDSCHE GRAAF 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Virdsche Graaf ontwatert de meanderlaagte in de binnenbocht van de Maas 
tussen Beugen en St. Agatha. Zoals hierboven aangegeven is de Virdsche Graaf 
vanaf de oostkant van Oeffelt tot aan haar monding in feite de natuurlijke loop van 
de Oeffeltsche Raam. Tussen Beugen en Oeffelt is de Virdsche Graaf een gegraven 
afwateringssloot.   
Het deel ten oosten van de Oeffeltsche Raam stroomt uit in de mondingtak van 
diezelfde beek. Dit water loopt dus via de Oeffeltsche Raam naar de Maas en niet 
via de monding van de Virdsche Graaf zelf. Het laatste deel van de Virdsche Graaf,  
tussen de Oeffeltsche raam en de Maas krijgt zijn water via een buis/klepduiker uit 
de Oeffeltsche Raam. Door de beperkte omvang van de buis (zie foto) valt dit 
traject in regenschaarse perioden bijna droog.   

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Zeer beperkte watervoerendheid; 
• Breuksteenbestorting en -drempel in de monding; 
• Kleine (historische) duiker onder de Veerstraat van St. Agatha naar de Maas. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van alle bestortingen en de drempel in de huidige monding. 
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Benedenloop 
• Door de Oeffeltsche Raam weer via de Virdsche Graaf te sturen wordt de 

natuurlijke richting van de oorspronkelijke Raam hersteld. De huidige loop van 
de Virdsche Graaf wordt weer waterdragend en er is voldoende afvoer en 
doorstroming voor het weer op gang brengen van morfologische processen. Dit 
geeft wellicht tevens de mogelijkheid meer te doen met de inrichting van de 
percelen rond de huidige monding van de Oeffeltsche Raam, waar kleiwinning 
gepland is. Er moet een detailplan opgesteld worden waarbij ook de omgang met 
de historische duiker bij St. Agatha in ogenschouw moet worden genomen. 

 
2.55 MOOKSE MOLENBEEK 

 
Type: Zandwaaiermonding/sijpelmonding 
 
Beschrijving 
De Mookse Molenbeek voert het water van de bronnen in het Molendal rond 
Plasmolen af. De beek is in het Maasdal volledig genormaliseerd in Plasmolen 
gekoppeld aan de grote vijver van de Plasmolense hof.  
De watervoerendheid is in Plasmolen al minimaal, maar de beek valt vanaf de vijvers 
bij Riethorst grotendeels droog. Het water wordt hier via kleine buizen in de vijvers 
gelaten en zijgt vermoedelijk in. In het landelijk gebied tussen de Riethorst en de 
monding in de Mookerplas is de beek met name gedurende de zomer niet meer dan 
een droge greppel. De monding loopt als een drooggevallen buis onder de broekweg 
in de plas. De belangrijkste reden voor de droogval is vermoedelijk het verdrogende 
werking van de Mookerplas die jaarlijks miljoenen liters grondwater versneld naar 
de Maas afvoert. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Complete droogval van de beek; 
• Aftappen van het water voor (vis?)vijvers; 
• Rechte loop in V-profiel. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Voorgesteld wordt een nieuwe monding aan te leggen bij het bosje ten noorden 

van de Mookse Rivierduintjes. Dit is in feite de oude loop van de beek. 
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Benedenloop 
• Onderzocht moet worden hoe de beek weer meer water kan gaan afvoeren. Eén 

maatregel kan zijn het afkoppelen van de visvijvers bij Riethorst. Daarnaast zou 
in theorie de beek verdiept aangelegd kunnen worden, maar de vraag is of dit 
wenselijk is. Daarmee kan immers weer verdere verdroging van de brongebieden 
tegen de Jansberg optreden. Pas als de beek weer waterdragend wordt heeft het 
zin om verdere herstelmaatregelen uit te voeren; Gelet op het voorgaande kan 
ook geconcludeerd worden dat herstel van deze beek echter niet meer goed 
mogelijk/wenselijk is; 

• Mocht waterdragendheid toch weer mogelijk zijn kan gedacht worden aan actieve 
herinrichting van de loop in een ondiepere, licht meanderende bedding. 

 
2.56 SLUISGRAAF 

 
Type: Moerasmonding 
 
Beschrijving 
De Sluisgraaf heeft momenteel geen aanvoer meer. De oorspronkelijke watergang is 
onderbroken door de Kraaijenbergse Plassen en het deel van de Sluisgraaf dat nog 
binnendijks ligt wordt thans via de monding van de tochtsloot in de Maas geleid. 
Wat overgebleven is, is een kronkelende watergang zonder stroming waarin de 
waterstand volledig door de Maas bepaald wordt. Deze is ook al deels dichtgezand. 
Door spontane oevererosie in de monding van de Sluisgraaf is inmiddels wel een 
kleine baai ontstaan. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Geen watertoevoer meer; 
• Hydrologisch en morfologisch regime wordt enkel nog door de Maas bepaald. 
 
Herstelmaatregelen 
• Verwijderen van alle breuksteen en overige bestorting in de Maasoevers rond de 

monding. Hierdoor kan in betrekkelijk korte tijd door spontane erosie een 
grotere rivierbaai ontstaan (koppeling aan project Vrij eroderende Oevers van 
Rijkswaterstaat). De rest van de loop zal langzaamaan dichtzanden. 

 
2.57 TOCHTSLOOT 

 
Type: Moerasmonding 
 
Beschrijving 
De Tochtsloot watert de lage gronden en oude riviergeulen rond Beers af. Het is 
een goeddeels gegraven watergang die tussen Beers en Gassel wel een oude 
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Maasmeander volgt. Door het gebrek aan verhang is er nauwelijks sprake van 
stromend water. Ter hoogte van Gassel steekt de Tochtsloot onder vrij verval door 
de winterdijk via een duiker.  
De monding is rechte, stilstaande  waterloop met wel fraai ontwikkelde struwelen en 
rietbegroeiing er langs. Nabij de monding ligt een bruggetje van betonplaten tussen 
de belendende landbouwpercelen. De directe Maasoevers zijn vastgelegd, maar langs 
de Tochtsloot zelf zitten lokaal steilwanden door actieve erosie vanuit de Maas (met 
name door golfslag van de scheepvaart). 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Bruggetje; 
• Oeverbestortingen van breuksteen en grind rond de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de bestortingen in de Maasoever rond de monding (minimaal 50 

meter aan beide zijden). 
 
Benedenloop 
• In de Maasmeander kan herinrichting plaatsvinden. Hierbij moeten de huidige 

steile grasoevers plaatsmaken voor flauwe taluds waarop moerasvegetaties tot 
ontwikkeling kunnen komen; 

• De Tochtsloot zou daarbij ondieper moeten worden en minder 
overgedimensioneerd (smaller), waardoor wellicht ook wat stroming op gang 
komt. De vraag hierbij is hoe smal en ondiep de watergang kan worden om nog 
voldoende afvoercapaciteit te hebben voor bovenstrooms gelegen 
landbouwpercelen (opstellen detailplan). 

 
2.58 WATERGANG TEN WESTEN VAN TOCHTSLOOT 

 
Type: Sijpelmonding 
 
Beschrijving 
Dit is een watergang die de terrasrand bij Gassel afwatert. Het gaat om een 
beekloop die vermoedelijk gegraven is om het oorspronkelijke kwelmoeras bij 
Gassel droog te leggen. De beek ontspringt tegenwoordig in een kwelrijk bosje 
tegen de Rijksweg N321 aan. Hij kruist de recente winterdijk via een vergelijkbare 
constructie als de Tochtsloot en watert via een rechte, schaars begroeide loop op de 
Maas af. Deze beek vormt geen belangrijke functie voor visoptrek en is vooral 
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interessant om het mondingsgebied te ontwikkelen en de oude meanderlaagte bij 
Gassel te vernatten. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Beperkte watervoerendheid bovenstrooms; 
• Oeverbestortingen van breuksteen en grind rond de monding; 
• Een landbouwovergang met een betonbuis bij de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van de bestortingen in de Maasoever rond de monding (minimaal 50 

meter aan beide zijden); hierdoor kan door vrije erosie spontaan een rivierbaai in 
de monding ontstaan; 

• Verwijderen van de overgang met betonbuis over de beek nabij de monding; 
 
Benedenloop 
• Het zoveel mogelijk opzetten van het binnendijkse deel, waardoor hier weer 

vernatting van de oude terraslaagte (met name van het kwelbosje) kan optreden. 
Hiervoor is waarschijnlijk verwerving van gronden noodzakelijk.  

 
2.59 GRAAFSE RAAM 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Graafse Raam is de belangrijkste afwatering van de dekzandgronden en oude 
riviergronden en dekzandgronden in de noordoosthoek van Brabant (Beersche 
Overlaat). Voor ca. 1929 liep de Graafse Raam via de vestigingsgracht ten oosten 
van Graven de Maas in. Na de bouw van de stuw van Grave moest echter een 
nieuwe monding gemaakt worden, om de beek onder vrij verval in de Maas te 
kunnen laten uitmonding. De Graafse Raam volgt ook nu de vestigingsgrachten naar 
het westen en loopt vervolgens via een nieuw aangelegde watergang naar de Maas. 
Om hoogwaterstanden uit de Maas te kunnen tegenhouden werd eind jaren ’20 het 
Van-Sassegemaal in de monding van de Graafse Raam gebouwd. Dit gemaal heeft 
een maximale capaciteit van 20 m3/s (pers. med. Jan Derks). Bij normale 
rivierstanden watert de Graafse Raam echter onder vrij verval af. De stuwkleppen 
vormen echter een serieuze barrière voor trekvissen, en er wordt momenteel bij het 
waterschap Aa en Maas nagedacht over de aanleg van een vispassage (nog geen 
concreet plan/project). Daarnaast ligt er net na het gemaal een damwand in de 
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Graafse Raam, die vooral bij lagere Maastanden een barrière vormt. Bovenstrooms 
van het gemaal loopt de Graafse Raam door bebouwd gebied, maar zijn de oevers in 
2006 natuurvriendelijker ingericht. 
De oevers van de directe monding en de aanpalende Maasoevers zijn bekleed met 
enkele tientallen meters steenzetting en hier en daar met los breuksteen. De 
steenzetting is lokaal weggeërodeerd. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Stuw in het Van-Sassegemaal; 
• Damwand in de bedding van het mondingskanaal; 
• Steenzettingen en bestortingen rond de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Aankoop gronden rond de monding, waardoor de steenzettingen en 

oeverbestortingen weggehaald kunnen worden en vrij oevererosie op gang kan 
komen. 

 
Benedenloop 
• Aanleg vispassage rond het Van-Sassegemaal en de beddingdamwand. 
 

2.60 DE VLIET 
 
Type: Moerasmonding 
 
Beschrijving 
De Vliet is het restant van een oude Maasarm die begin vorige eeuw nog als breed 
rivierdalmoeras in de Diedensche Waard lag. Deze Maasarm is voor een groot deel 
gedempt en de Vliet ligt er nu als een afwateringssloot doorheen. Alleen het 
bovenstroomse deel van deze maasarm is nog intact als moerasgebied. Vroeger 
voerde de Vliet via de Diedensche Sluis water uit het binnendijkse gebied af, maar 
tegenwoordig is het alleen lokaal water uit de Diedensche Uiterwaard en is er geen 
verbinding meer met het achterland. Dit water is derhalve ook niet belangrijk voor 
de visoptrek. Daardoor is nauwelijks sprake van enige stroming. De Vliet is alleen 
bij de directe monding vastgelegd. Hier bevindt zich ook een jachthaven. 
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Huidige situatie/knelpunten 
• De Vliet heeft thans de vormgeving van een versmalde. rechtgetrokken 

afwatersloot; 
• De jachthaven in de monding van de Vliet; 
• Oeverbestorting op de Maasoevers bij de monding. 

 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van alle oeverbestorting in de Maas rond de monding. 
 
Benedenloop 
• De Vliet kan heringericht worden tot breed meandermoeras. Hierbij kan 

aangesloten bij de plannen van Natuurmonumenten uit het project Meer Maas 
(Rademakers, 2004). Natuurmonumenten wil in samenwerking met 
baksteenfabrikant Rodruza de oude Maasarm weer uitgraven en ontwikkelen. 
Veel hangt hierbij af van het precieze detailontwerp. 

• De jachthaven in de monding van de Vliet staat ten dele een goede 
mondingontwikkeling in de weg. Deze jachthaven kan verplaatst worden of 
heringericht worden tot een extensieve passantenhaven in een natuurlijke 
rivierbaai (zie foto). Dit zou verder uitgewerkt moeten worden in een detailplan. 

 

Voorbeeld van een 
natuuraanlegplaats. 
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2.61 TEEFFELENSE WETERING 
 
Type: Moerasmonding 
 
Beschrijving 
De Teeffelense Wetering komt uit in de afgesneden Maasarm van de Hemelrijkse 
Waard. Hoewel de watergang voor de bouw van de stuw van Lith een echte 
afwatering was, wordt hij nu gebruikt om water in het binnendijkse gebied in te 
laten (vooral in de zomer). Dit water wordt vervolgens weer via de Hertogswetering 
op de Maas geloosd. Dit gebeurd vooral om doorstroming van de binnendijkse 
landbouwgebieden te genereren en eventueel effluent te verdunnen (pers. med. 
Patrick Oomen, WAM).  
Vroeger kwam de Teefelense Wetering wat meer westelijk in de oude Maasarm uit. 
Thans volgt de monding (of eigenlijk de inlaat dus) een rechte loop naar de 
Maasarm en heeft hij een breed en relatief diep karakter, met beperkte 
moerasbegroeiing op de oevers.  
 

 
 
Huidige situatie/knelpunten 
• Oevers sluiten direct op intensieve landbouwgrond aan, waardoor weinig ruimte 

is voor natuurlijke bos- en moerasbegroeiing. 
 
Herstelmaatregelen 
• De verdere ontwikkeling van de monding van de Teeffelense Wetering kan 

meegenomen worden in het natuurontwikkelingsplan Hemelrijkse Waard, waarin 
ook de herinrichting van de oude Maasarm wordt uitgewerkt. Initiatiefnemer 
hiervoor is Rijkswaterstaat. Zij heeft in december 2006 de MER-procedure voor 
het project uitbesteed. Natuurmonumenten werkt vooruitlopend daarop al aan 
een pilotproject net ten noorden van de Teefelense Wetering (Rademakers, 
2004). Geprobeerd wordt in dit project rekening te houden met de 
mogelijkheden van een variabel stuwpeil in het gebied (Peters & Klink, 2005); 
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• Concreet kan voor de monding van de Teefelense Wetering gedacht worden aan 
het verbreden van de oeverzone, door een deel van de toplaag te verwijderen. 
Hierdoor kan een flauw en breed oevertalud langs de waterloop ontstaan, waarop  
moerasontwikkeling meer kans krijgt, zonder dat de capaciteit van de inlaat 
gevaar loopt. 

 
2.62 HERTOGSWETERING 

 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Hertogswetering (en de naastgelegen Hoefgraaf) is het grote afwateringskanaal 
voor de oude, laaggelegen rivierdalgronden van het noorden van Noord-Brabant en 
loopt van Grave (Graafse Raam) naar het gemaal van Gewande. Bij gemiddelde 
waterstanden op de Maas watert de wetering onder vrij verval af. Gemiddeld één 
dag per jaar is de waterstand op de Maas zo hoog dat het water uit de wetering via 
de pompen op de Maas geloosd moet worden. Bij gemiddelde waterstanden is het 
peilverschil tussen de Maas en de Hertogswetering ca. 2,5 meter (Riemersma, 2005). 
De monding is een relatief brede maar ook diepe uitlaat. De oevers zijn afgewerkt 
met breuksteen dat in beton is gelegd. Omdat de Hertogswetering een groot 
achterland heeft is het - ondanks de kunstmatige ontstaansgeschiedenis - toch een 
interessante watergang om de visoptrek in te verbeteren. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• De stuw in het gemaal vormt een barrière voor de optrek van vis; 
• De betonnen en breukstenen oeverbescherming in de Maas en de monding. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• De gronden rond de monding zijn reeds in bezit bij Rijkswaterstaat (Peters, 

2006). Dit maakt het mogelijk om de oeverbescherming in de mondingloop en 
langs de Maas weg te halen. Nabij de dijk en het gemaal moet bescherming 
aanwezig blijven (uitwerking in detailplan). 

 
Benedenloop 
• Het Waterschap is bezig met de realisatie van een vispassage rond het gemaal. 
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2.63 DIEZE 
 
Type: Zandwaaiermonding 
 
Beschrijving 
De Oude Dieze vormt (samen met de gekanaliseerde Dieze) de monding van een 
hele serie laaglandbeken en afwateringskanalen waarvan de Dommel en de Aa de 
belangrijkste zijn. Door het grote achterland van deze beken kunnen piekafvoeren 
op de Dieze aanzienlijk zijn (tot 150 m3/s). Bij gemiddelde afvoeren stroomt het 
water in de monding van de Dieze echter zeer langzaam tot nauwelijks.  
Om de Dieze bevaarbaar te maken is de waterloop vanaf de spuisluis Crève Coeur 
gestuwd. De spuisluis werkt tot een Maasstand van 4,90 meter +NAP als stuw 
(gemiddelde waterstand Maas is 2,20 m +NAP); daarna worden de opstuwende 
effecten van de Maas ook bovenstrooms van de Spuisluis merkbaar. De oevers van 
de Oude Dieze zijn overal vastgelegd met zware breuksteen. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• De spuisluis Crève Coeur is een van de belangrijkste barrières voor visoptrek in 

het hele Maasdal (hoewel een klein deel van de trekvissen wellicht via de 
schutsluis in de Henriëttewaard de Dommel kan bereiken); 

• De oevers van de Dieze zijn volledig in de breuksteen gelegd. 
 
Herstelmaatregelen 
 
Monding 
• Verwijderen van zoveel mogelijk oeverbestortingen langs de Oude Dieze en de 

flankerende Maasoevers rond Crève Coeur. Aankoop van een extra strook grond 
op de zuidelijke oever (maïsakker) is daarbij nodig; de directe Maasoevers zijn al 
in eigendom bij Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. 

 
Benedenloop 
• Aanleg van een vispassage rond de spuisluis Crève Coeur; 
• Ontwikkeling van de Diezemonding kan in samenhang met een verdere 

ecologische ontwikkeling van Crève Coeur gebeuren, onder de vlag van het plan 
Diezemonding/Bossche Waterpoort van de gemeente 's Hertogenbosch en het 
Waterschap Aa en Maas. De gronden van de oude vestingwerken van Crève 
Coeur zijn voor een belangrijk deel in bezit bij Natuurmonumenten. 
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2.64 DRONGELENS KANAAL 
 
Type: Zandwaaiermonding/moerasmonding 
 
Beschrijving 
Het afwateringskanaal ’s Hertogenbosch - Drongelen is rond 1900 met name 
aangelegd om het water van de Dieze, gedurende hoogwater op de Maas, goed af te 
kunnen voeren. Dit is mogelijk omdat de waterstand op de Maas bij 
Drongelen/Waalwijk ca. een meter lager ligt dan bij ’s Hertogenbosch. De maximale 
afvoercapaciteit van het Drongelens Kanaal is ca. 100 m3/s (mond. med Patrick 
Oomen). In droogteperioden kan via het gemaal ook water ingelaten worden. Ook 
water vanuit afwateringskanaal Koningsvliet worden via het Oude Maasje en een 
apart gemaal op de Bergsche Maas gepompt. 

 
Huidige situatie/knelpunten 
• Optrekbaarheid van het achterland voor vissen; 
• De monding is een relatief diepe loop met een abrupte overgang in de oevers van 

water naar land. 
 
Herstelmaatregelen 
• Bij de monding van het Drongelens kanaal kan gedacht worden aan het 

verbreden van de oeverzone, door een deel van de toplaag (en eventuele 
oeverbestortingen) te verwijderen. Hierdoor kan een flauw en breed oevertalud 
langs de waterloop ontstaan, waarop moerasontwikkeling een kans krijgen, 
zonder dat de capaciteit van de inlaat gevaar loopt. Dit kan in nauwe samenhang 
met de ecologische ontwikkeling van de Gansenooische Uiterwaard door 
Natuurmonumenten gebeuren;  

• Overwogen kan worden een vispassage rond het gemaal aan te leggen, maar dit 
lijkt een relatief lage prioriteit te hebben wanneer de Dieze al optrekbaar wordt. 
Ook kan in dit verband uitgezocht worden of het gemaal totaal niet passeerbaar 
is of soms nog wel. Er zijn dagen dat er hard gespuid wordt en dagen dat er 
nauwelijks stroming is. 
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BIJLAGEN 
 
BIJLAGE 1 VELDFORMULIER INVENTARISATIE BEEKMONDINGEN 
 

Naam Beek  

Plaats/kilometrering  

Toestand bestortingen (welk 
materiaal) 

 

Bodemmateriaal (zand, grind, 
breuksteen) 

 

Stromingsregime (snel, langzaam, 
opgestuwd) 

 

Begroeiing oevers (bos, 
moerasplanten?) 

 

Waterplanten? 
 

 

Omringend beheer en eigendom 
(ruimte voor erosie), wie en hoe 

 

Infrastructuur en knelpunten?  

Score t.o.v. streefbeeld (1 tot 10)  

Type beek  

Herstelmaatregelen  

Foto’s   

Opmerkingen 
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BIJLAGE 2 TABEL MET KENMERKEN BEEKMONDINGEN 
 
 
Nr. Naam beek/watergang Maaskm Maasoever 

(L/R) 
Mondingstype Waterschap District 

RWS 
Overige betrokken 
partijen 

vismigratie-
knelpunt  

Functie- 
toekenning 
benedenloop 

Lengte oeverbestorting* Relevante projecten 
omgeving 

Realiseer-
baarheid 

1 Voer 4,6 R Grindwaaiermonding WRO MM Landgoedeigenaar nee SEF Alleen in de Maasoevers, sterk overgroeid Nevengeul Caestert Middel 

2 Jeker 12,8 L Grindwaaiermonding WRO MM Gemeente  nee SEF hele monding   Klein 

3 Nieuwe Kanjel 16,2 R Sijpelmonding (molentak) WRO MM Consortium 
Grensmaas 

ja SEF alleen bij de directe monding losse breuksteen Grensmaasproject Middel 

4 Oude Kanjel 22,4 R Grindwaaiermonding WRO MM Consortium 
Grensmaas 

ja SEF geen Grensmaasproject Middel 

5 Geul 22,5 R Grindwaaiermonding WRO MM Consortium 
Grensmaas 

nee SEF Alleen in de Maasoever Grensmaasproject Groot 

6 Oude Broekgraaf 25,4 R Grindwaaiermonding WRO MM Consortium 
Grensmaas 

nee SEF 2 x 15 meter + losse breuksteen in de 
Maasoevers 

Grensmaasproject Middel 

7 Hemelbeek 28,3 R Grindwaaiermonding WRO MM Consortium 
Grensmaas 

ja SEF ca. 2 x 150 m + losse breuksteen in de 
Maasoevers 

Grensmaasproject Groot 

8 Ur 37,2 R Grindwaaiermonding WRO MM   ja AEF veel puin en beton los verspreid in de 
mondingloop 

  Middel 

9 Kingbeek 48,4 R Sijpelmonding WRO MM Consortium 
Grensmaas 

ja SEF alleen steenzettin in directe monding Grensmaasproject Klein 

10 Oude Maas/Geleenbeek Stevolplas R Grindwaaiermonding WRO MM Panheelgroep nee SEF ca. 2 x 2,4 km van wisselende samenstelling Project Stroomlijn Groot 

11 Thornerbeek 66,6 L Zandwaaiermonding WPM RM Gemeente  nee SEF ca. 2 x 100 m   Klein 

12 Vlootbeek 70,1 R Zandwaaiermonding WRO RM   ja SEF alleen verpreid puin en breuksteen in de 
monding 

  Groot 
(ingepland) 

13 Hambeek 78,1 R Zandwaaiermonding WRO RM   ja SEF volledig   Klein 

14 Roer 79,4 R Zandwaaiermonding WRO RM   ja SEF volledig   Klein 

15 Leigraaf bij Weijershof 81,2 R Grindwaaiermonding WRO RM Staatsbosbeheer nee SEF geen   Groot 

16 Neerbeek (Tungelroyse 
beek) 

89,9 L Zandwaaiermonding WPM RM Firma Kuypers, 
gemeente 

ja SEF Alleen in de directe monding en Maasoevers   Groot 

17 Swalm 88,2 R Zandwaaiermonding WPM RM Staatsbosbeheer ja SEF Alleen in oude Maasarm   Groot 

18 Huilbeek 94,0 R Zandwaaiermonding WPM RM   nee SEF Alleen breuksteendrempel en grof grind in directe 
monding en Maasoevers 

  Groot 

19 Tasbeek 96,5 L Zandwaaiermonding WPM RM   nee SEF Gestort grind in de directe monding en 
Maasoevers 

  Middel 

20 Schelkensbeek 97,6 R Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF Alleen breuksteendrempel in directe monding en 
Maasoevers; betonrand ca. 10 m 

  Groot 

21 Kwistbeek (Boschbeek) 102,5 L Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF meedere tientallen meters, maar sterk verspreid, 
ook door de bedding heen 

  Groot 

22 Aalsbeek 102,0 R Zandwaaiermonding WPM RM Gemeente  nee SEF Alleen in directe monding en Maasoevers zowel 
steenzetting als breuksteen 

Plan 
gemeente/WPM 

Groot 

23 Springbeek 105,1 L Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF Alleen grof grind in directe monding Maascorridor/EMAB Groot 

24 Wilderbeek 105,9 R Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF Breuksteen en puin in directe monding en ca. 2 x 
10 meter tot aan de kade. 

Maascorridor Groot 

25 Rijnbeek 108,4 R Zandwaaiermonding WPM RM Gemeente  ja AEF buismonding Maascorridor Klein 

26 Stepkensbeek 110,3 R Zandwaaiermonding WPM RM Limburgs Landschap, 
Océ 

ja AEF Alleen breuksteendrempel in de directe monding Maascorridor Groot 
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Nr. Naam beek/watergang Maaskm Maasoever 
(L/R) 

Mondingstype Waterschap District 
RWS 

Overige betrokken 
partijen 

vismigratie-
knelpunt  

Functie- 
toekenning 
benedenloop 

Lengte oeverbestorting* Relevante projecten 
omgeving 

Realiseer-
baarheid 

27 Everlose beek 112,0 L Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF Noordmonding: 
Betonpuin en breuksteen in monding en ca. 2 x 
10 meter in de oevers van de beek; 
Zuidmonding: Alleen in de directe monding 

  Groot 

28 Vorstermolenbeek 113,0 R Zandwaaiermonding WPM RM   ja AEF Breuksteen- en grinddrempel in directe monding   Middel 

29 Latbeek 114,3 R Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF Alleen betondrempel in directe monding   Klein 

30 Haagbeek 117,3 R Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF Breuksteen en grinddrempel in directe monding Hoogwatergeul 
Lomm 

Middel 

31 Molenbeek van 
Lottum/Siebersbeek 

117,4 L Zandwaaiermonding 
(sijpelmondingkenmerken 
Siebersbeek) 

WPM RM Limburgs Landschap ja SEF Breuksteen in directe monding   Groot 

32 Lingsforterbeek 120,1 R Zandwaaiermonding WPM RM Limburgs Landschap ja SEF Breuksteen, puin en betonplanten verspreid in de 
monding en de eerste 2 x 20 meter van de 
beekoevers 

  Groot 

33 Broekhuizermolenbeek 122,4 L Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF Breuksteen en rijshout in de monding en de 
eerste 2 x 15 meter van de beekoevers 

  Groot 

34 Rode beek 123,8 R Zandwaaiermonding WPM RM Limburgs Landschap ja SEF Breuksteen in de monding en de eerste 2 x 20 
meter van de beekoevers 

Nevengeulplan 
gemeente Arcen 

Groot 

35 Geldernsch Nierskanaal 124,5 R Grindwaaier-
/zandwaaiermonding 

WPM RM Limburgs Landschap nee SEF Breuksteen en puin in directe monding en ca. 2 x 
75 meter tot aan de brug. 

  Groot 

36 Wolterskamp 129,0 L Zandwaaiermonding WPM RM   nee SEF Breuksteendrempel in de directe monding   Middel 

37 Looise Graaf 129,4 R Sijpelmonding WPM RM Limburgs Landschap ja SEF Grof grind en breuksteendrempel in de directe 
monding 

  Middel 

38 Wellse Molenbeek 131,9 R Zandwaaiermonding WPM RM Limburgs Landschap ja SEF Grof grind in de directe monding   Middel 

39 Groote Molenbeek 133,1 L Zandwaaiermonding WPM RM   nee SEF Alleen in directe monding Maas   Middel 

40 Oostrumse beek 135,0 L Zandwaaiermonding WPM RM Landgoedeigenaar nee SEF ca. 2 x 125 meter; 
geplante wilgentenen over ca. 2 x 100 meter. 

  Groot 

41 Campagnebeek 136,9 L Sijpelmonding WAM NM   ja SEF Alleen in mondingdrempel   Middel 

42 Ayensebeek 138,1 R Sijpelmonding WPM RM   nee SEF Alleen in mondingdrempel   Middel 

43 Vierlingsbeekse 
Molenbeek (Loobeek) 

140,5 L Zandwaaiermonding WAM RM Staatsbosbeheer ja SEF ca. 2 x 60 meter + verspreid puin en breuksteen   Groot 

44 Heukelomsebeek 142,7 R Sijpelmonding WPM RM   ja SEF Alleen in directe monding   Middel 

45 Sint Jansbeek 147,0 L Zandwaaiermonding WAM NM   ja SEF Alleen in directe monding   Groot 

46 Sambeeksche Uitwatering 147,1 L Zandwaaiermonding WAM NM   ja SEF Alleen in directe monding   Groot 

47 Eckeltsebeek Zuid 144,5 R Moerasmonding  
 

WPM RM   ja SEF Alleen in directe oever en verspreid losse keien 
in de oevers en bedding 

Herinrichtingsplan 
Eckeltse Beek 

Groot 

  Eckeltsebeek Noord 
(oude monding) 

145,3 R Moerasmonding WPM RM   ja SEF verspreid houten paaltjes   Middel 

48 Kleefsebeek 150,3 R Zandwaaiermonding WPM RM   ja SEF/AEF Alleen directe monding   Middel 

49 Heijense Leigraaf 150,0 R Sijpelmonding WPM RM   nee SEF Alleen directe monding en rond de stuw   Middel 

50 Kroonbeek 157,2 R Zandwaaiermonding WPM NM Staatsbosbeheer ja SEF geen   Groot 

51 Niers 157,2 R Zandwaaiermonding WPM NM Staatsbosbeheer, 
Schimmelpenninck 

nee SEF In de directe monding en Maasoevers  en met 
onderbrekingen in ca. 300 meter van de 
aansluitende beekoevers. 

Masterplan 
Genneperhuis 

Groot 

52 Tielebeek 158,6 R Zandwaaiermonding WPM NM Staatsbosbeheer, 
firma Teunesen 

nee SEF Alleen directe monding   Groot 
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Nr. Naam beek/watergang Maaskm Maasoever 
(L/R) 

Mondingstype Waterschap District 
RWS 

Overige betrokken 
partijen 

vismigratie-
knelpunt  

Functie- 
toekenning 
benedenloop 

Lengte oeverbestorting* Relevante projecten 
omgeving 

Realiseer-
baarheid 

53 Mookse Molenbeek 163,0, 
Mookerplas 

R Zandwaaier/sijpelmonding WPM NM   ja SEF geen   Klein 

54 Oeffeltsche Raam 157,4 L Zandwaaiermonding WAM NM Staatsbosbeheer ja EVZ Alleen directe monding Kleiwinning 
Bowegro 

Groot 

55 Virdsche Graaf 159,4 L Zandwaaiermonding WAM NM Staatsbosbeheer nee - Alleen directe monding Kleiwinning 
Bowegro 

Groot 

56 Sluisgraaf 170,9 L Moerasmonding WAM NM   nee - Alleen in de omringende Maasoevers   Groot 

57 Tochsloot 171,3 L Moerasmonding WAM NM   nee EVZ Alleen in de directe monding en Maasoevers    Groot 

58 Beekje ten westen v 
Tochtsloot 

172,4 L Sijpelmonding WAM NM Brabants Landschap nee - Alleen in de directe monding en Maasoevers    Middel 

59 Graafse Raam 176,1 L Zandwaaiermonding WAM NM   ja EVZ/Beekherstel onbekend (i.v.m. hoge waterstand)    Groot 

60 De Vliet 190,2 L Moerasmonding WAM NM Natuurmonumenten ja - Alleen in de directe monding en Maasoevers  Meer Maas Groot 

61 Teeffelense wetering 199,5 L Moerasmonding WAM NM Natuurmonumenten ja EVZ/viswater geen Meer Maas Groot 

62 Hertogswetering (bij 
Gewande) 

213,5 L Zandwaaiermonding WAM NM Natuurmonumenten ja EVZ/viswater Hele buitendijkse traject (ca. 2 x 100 m)  Meer Maas Groot 

63 Dieze 221,1 L Zandwaaiermonding WAM NM Natuurmonumenten ja Waternatuur/- 
beekherstel/EVZ 

Waarschijnlijk hele buitendijkse traject (2 x 1100 
m) en de Maasoevers, maar door begroeiing niet 
goed zichtbaar.   

Meer Maas Groot 

64 Drongelens kanaal 235,0 L Zandwaaier/moerasmonding WAM NM Natuurmonumenten ja EVZ/viswater Mogelijk het hele buitendijkse traject (2 x 325 m), 
maar door hoge waterstand niet zichtbaar.   

Meer Maas Klein 

* Dit is een globale inschatting op basis van de veldbezoeken;  
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BIJLAGE 3 KWANTITATIEVE SCORE VAN DE HUIDIGE 
BEEKMONDINGEN T.O.V. HET STREEFBEELD 
 
Aan elke beek is in onderstaande tabel een score toebedeeld die een indicatie geeft 
van in hoeverre de beek anno 2006 af staat van zijn streefbeeld. De scores zijn 
toebedeeld op basis van de veldinventarisaties en geven een gemiddelde indruk van 
de kwaliteit van de beekmonding. Hierbij is voor zover mogelijk (indicatief) ook een 
onderscheid gemaakt tussen het morfologisch, landschapsecologisch en 
beheersstreefbeeld. Tevens is waar nuttig onderscheid gemaakt tussen de directe 
mondingen en de benedenloop van de beek.  
 
Criteria en gebruikte scores per streefbeeldonderdeel: 
 
A. Morfologie en hydrologie 
Totaalscore morfologie ligt tussen 5 (slechte overeenkomst streefbeeld) en 35 (komt 
volledig overeen met het streefbeeld).  
Hierbij moet één belangrijke kanttekening gemaakt worden. De sijpelmondingen 
vereisen een aparte benadering omdat ze in een natuurlijke situatie soms geen echte 
beek zijn (zie deelrapport 1, H2). De sijpelmondingen zijn hier niet beoordeeld ten 
opzichte van het optimale streefbeeld maar vanuit een streefbeeld waarbij 
opzetten/dichtzetten van de monding (en daarmee herstel van (kwel)moeras in een 
maasmeander) niet mogelijk is. Dit is gedaan omdat het dichtzetten van 
sijpelmondingen tot dusdanig andere systemen leidt dat de hier gebruikte methodiek 
niet meer zou voldoen.  
 
Score is met de volgende criteria en waarden opgebouwd: 
1. Kwaliteit van de oevers (onderscheid gemaakt tussen monding en benedenloop): 

10 = volledig vrije oevers; 
7 = vervallen oeverbestorting met (beginnende) vrije oevererosie 
5 = strakke rechtgetrokken oevers, weinig erosie, maar ook zonder oeverbestorting;  
3 = oeverbestorting aanwezig; 
2 = oeverbestorting, monding tevens door een brug overspannen of direct door dijklichaam; 
1 = volledig overkluisd; 

(dit punt wordt zwaarder gewogen (getallen van 1-10) omdat dit geacht wordt erg 
belangrijk te zijn voor de natuurlijkheid van de beekmondingen).  
2. Kwaliteit van de beekbodem (onderscheid gemaakt tussen monding en 

benedenloop):  
10. = volledig vrije, natuurlijke bedding; 
8. = grotendeels vrije bedding maar met verspreid wat puin, breuksteen of andere 
aanpassingen, maar voor het overige betrekkelijk natuurlijk; 
4 = aangepaste bedding (versmald, verbreed, rechtgetrokken), maar alleen lokaal 
oeverbestorting;  
3. = bedding met veel breuksteen en overige bestorting bekleed (drempels e.d.);  
1 =  volledig overkluisd of in tegels gezet  

3. Watervoerendheid en optrekbaarheid (alleen monding en benedenloop):  
10 = min of meer natuurlijke afvoer; vrij optrekbaar;  
6 = verminderde watervoerendheid, vrij optrekbaar of een min of meer natuurlijke afvoer, 
maar met een kunstmatige drempel in de monding;  
3 = verminderde watervoerendheid en aanwezigheid stuwen/stuwtjes (geen/beperkte 
optrekbaarheid);  
1 = (regelmatige) droogval, doorgaans niet optrekbaar. 

 
B. (Landschaps)ecologie 
Natuurlijkheid/spontaniteit van de begroeiing (waterplanten, ooibos, 
moerasbegroeiing);  

10 = min of meer natuurlijke begroeiing met ooibos, waterplanten en 
oever/moeras/kwelvegetaties; relatief brede zone voor spontane ontwikkeling aanwezig; 
6 = relatief spontane begroeiing in beperkte oeverzone, mogelijk wel invloeden van 
(over)begrazing of naastgelegen landbouw;  
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3 = alleen natuurlijke begroeiing in directe monding langs de Maas; in de benedenloop weinig 
ruimte voor spontane/natuurlijke begroeiing, meestal door een smalle zone langs de beek 
direct grenzend aan landbouwgronden; soms intensief schoningsbeheer 
1 = Weinig ruimte voor spontane/natuurlijke begroeiing, meestal door een smalle zone langs 
de beek direct grenzend aan landbouwgronden; vaak intensief schoningsbeheer; 

 
C. Beheer 

10 = Natuurlijke begrazing als onderdeel van een groter omringend natuurgebied; 
9 = Niets doen over een relatief brede zone langs de beek; 
6 = Betrekkelijk extensieve begrazing met onringende gronden (seizoensbeweiding, 
inscharing); ook met gefaseerd maaibeheer met afvoer van maaisel; daarnaast niets doen met 
ruimte voor spontane ontwikkeling over een smallere zone dan hierboven; 
4 = Niets doen of maaibeheer met afvoer van maaisel in smalle oeverzone direct grenzend 
aan landbouwgrond; 
1 = Intensief schonings- en maaibeheer zonder afvoer van maaisel over smalle zone langs de 
beek, geflankeerd door intensieve landbouwgrond. 

 
D. Totaalscore 
Er is een totaalscore toegevoegd waarbij de waarden van voorgaande criteria zijn 
opgeteld en gemiddeld. Morfologie telt in deze systematiek bewust relatief zwaar, 
omdat het de basis vormt van natuurlijk functionerende beekmondingen. 
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Kwantitatieve score voor huidige situatie van de beekmondingen en benedenlopen t.o.v. de streefbeelden 

Morfologisch  
Kwaliteit oevers Kwaliteit beekbodem  

Nr. 
  
  

Naam beek/watergang Mondingstype 
  
  

monding  
(1-10) 

benedenloop
(1-10) 

monding 
(1-10) 

benedenloop
(1-10) 

Watervoerend-
heid en 

optrekbaarheid  
(1-10) 

Totaal 
morfologie 
(gemiddel-
de* 1-10) 

Ecologisch
(1-10) 

Beheer
(1- 10) 

Totaalscore
(gemiddel- 
de** 1-10) 

  
  

1 Voer Grindwaaiermonding 3  5  4  4  10  5 3 1 4 
2 Jeker Grindwaaiermonding 3  3  4  4  10  4 1 1 3 
3 Nieuwe Kanjel Sijpelmonding 

(molentak) 
3  5  4  8  3  4 1 1 3 

4 Oude Kanjel Grindwaaiermonding 5  5  8  8  3 5 3 1 4 
5 Geul Grindwaaiermonding 10  5  10  8  10 8 6 4/9 7 
6 Oude Broekgraaf Grindwaaiermonding 3  5  3  8  6 5 1 1 3 
7 Hemelbeek Grindwaaiermonding 3  3  3  8  6 4 1 1 3 
8 Ur Grindwaaiermonding 3  5  3  8  5 5 1 1 3 
9 Kingbeek Sijpelmonding 1  5  1  8  3 3 3 1 3 
10 Oude Maas/Geleenbeek Grindwaaiermonding 5  3  4  8  10 5 3 1 4 
11 Thornerbeek Zandwaaiermonding 2  5  3  4  10 4 1 1 3 
12 Vlootbeek Zandwaaiermonding 3  5  4  8  6 5 1 1 3 
13 Hambeek Zandwaaiermonding 2  3  8  8  10 5 1 1 3 
14 Roer Zandwaaiermonding 3  3  8  8  6 5 1 1 3 
15 Leigraaf bij Weijershof Grindwaaiermonding 5  5  4  4  n.v.t.*** 5 6 3 5 
16 Neerbeek (Tungelroyse 

beek) 
Zandwaaiermonding 3  7  4  8  10 6 6 9 7 

17 Swalm Zandwaaiermonding 7  10  8  10  10 9 6/10 6/1 7 
18 Huilbeek Zandwaaiermonding 3  5  3  8  6 5 6 4 5 
19 Tasbeek Zandwaaiermonding 3  7  3  8  3 5 3 4 4 
20 Schelkensbeek Zandwaaiermonding 3  10  10  10  10 8 10 9 9 
21 Kwistbeek (Boschbeek) Zandwaaiermonding 3  7  3  8  6 5 6 4 5 
22 Aalsbeek Zandwaaiermonding 3  10  4  10  10 7 10 9 8 
23 Springbeek Zandwaaiermonding 3  5  3  8  10 5 3 6 5 
24 Wilderbeek Zandwaaiermonding 3  3  3  3  10 4 3 9 5 
25 Rijnbeek Zandwaaiermonding 1  1  1  1  3 1 1 1 1 
26 Stepkensbeek Zandwaaiermonding 3  5  3  4  10 5 1 10 5 
27 Everlose beek Zandwaaiermonding 3  7  8  10  6 6 10 9 7 
28 Vorstermolenbeek Zandwaaiermonding 3  5  3  4  6 4 1 1 3 
29 Latbeek Zandwaaiermonding 1  5  1  8  3 3 1 1 2 
30 Haagbeek Zandwaaiermonding 3  7  4  8  1 5 6 9 6 
31 Molenbeek van 

Lottum/Siebersbeek 
Zandwaaiermonding 
(Siebersbeek 
kenmerken                   
sijpelmonding) 

2  10  3  10  6 6 6 10 7 

32 Lingsforterbeek Zandwaaiermonding 7  7  8  8  6 7 10 10 9 
33 Broekhuizermolenbeek Zandwaaiermonding 3  7  3  4  6 5 6 6 6 
34 Rode beek Zandwaaiermonding 3  5  3  8  6 5 6 4 5 
35 Geldernsch Nierskanaal Grindwaaiermonding/

zandwaaiermonding 
3  7  8  8  10 7 3 4 5 

36 Wolterskamp Zandwaaiermonding 2  5  8  8  10 6 1 1 4 
37 Looise Graaf Sijpelmonding 3  5  4  4  6  4 1 1 3 
38 Wellse Molenbeek Zandwaaiermonding 3  5  4  8  3  4 3 1 3 
39 Groote Molenbeek Zandwaaiermonding 5  10  8  8  6 7 6 9 7 
40 Oostrumse beek Zandwaaiermonding 2  5/7 8  8  10 6 6/10 4 6 
41 Campagnebeek Sijpelmonding 3  5 3  8  n.v.t.*** 5 1 1 3 
42 Ayensebeek Sijpelmonding 3  5 3  8  n.v.t.*** 5 1 1 3 
43 Vierlingsbeekse 

Molenbeek (Loobeek) 
Zandwaaiermonding 2  10 8  10  10 7 10 9 8 

44 Heukelomsebeek Sijpelmonding 3  5 8  4  6 5 1 1 3 
45 Sint Jansbeek Zandwaaiermonding 2  5 3  4  3 3 1 1 2 
46 Sambeeksche 

Uitwatering 
Zandwaaiermonding 3  5 3  4 6 4 1 1 3 

47 Eckeltsebeek Zuid Moerasmonding  2  5 8  8  10 6 6 9 7 
  Eckeltsebeek Noord 

(oude monding) 
Moerasmonding 2  7 8  8  6 6 10 9 8 

48 Kleefsebeek Zandwaaiermonding 2  5 3  4  6 4 1 1 3 
49 Heijense Leigraaf Sijpelmonding 3  5 3  4  n.v.t.*** 4 1 1 3 
50 Kroonbeek Zandwaaiermonding 5  5 8  8  10 7 1 6 5 
51 Niers Zandwaaiermonding 3  7 8  10  10 7 6 6 7 
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Morfologisch  

Kwaliteit oevers Kwaliteit beekbodem  
Nr. 
  
  

Naam beek/watergang Mondingstype 
  
  

monding  
(1-10) 

benedenloop
(1-10) 

monding 
(1-10) 

benedenloop
(1-10) 

Watervoerend-
heid en 

optrekbaarheid  
(1-10) 

Totaal 
morfologie 
(gemiddel-
de* 1-10) 

Ecologisch
(1-10) 

Beheer
(1- 10) 

Totaalscore
(gemiddel- 
de** 1-10) 

  
  

52 Tielebeek Zandwaaiermonding 3  5 3  10  6 5 6 6 6 
53 Mookse Molenbeek Zandwaaier/sijpel- 

monding 
2  5 1  4  1 3 1 1 2 

54 Oeffeltsche Raam Zandwaaiermonding 3  5 3  4  6 4 6 6 5 
55 Virdsche Graaf Zandwaaiermonding 3  5 3  4  3 4 6 4 5 
56 Sluisgraaf Moerasmonding 5  7 8  4  - 6 6 4 6 
57 Tochsloot Moerasmonding 3  5 4  4  10 5 6 4 5 
58 Beekje ten westen v 

Tochtsloot 
Sijpelmonding 3  5 4  4  n.v.t.*** 4 3 4 4 

59 Graafse Raam Zandwaaiermonding 3  5 4  8  6 5 1 1 3 
60 De Vliet Moerasmonding 3  5 4  8  - 5 1/10 1/10 5 
61 Teeffelense wetering Moerasmonding 5  7 8  8  6 7 6 6 7 
62 Hertogswetering (bij 

Gewande) 
Zandwaaiermonding 3  5 8  4  6 5 1 1 3 

63 Dieze Zandwaaiermonding 3  3 8  8  6 5 6 4 5 
64 Drongelens kanaal Zandwaaier/moeras

monding 
3  3 4  8  6 4 1 1 3 

* = De kwaliteit van de oevers is in deze middeling dubbel meegenomen vanwege het grote belang voor een natuurlijke morfologie; afgerond getal; 
** = De morfologie is in deze middeling dubbel meegenomen grote belang voor een natuurlijke beekmonding; afgerond getal; 
*** = niet van toepassing. Dit geldt voor enkele sijpelmondingen die in het streefbeeld zoveel mogelijk dichtgezet moeten worden en waarvoor optrekbaarheid niet van belang is. 

 


