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Inleiding 
 
 
Ontwikkeling van een groenvisie 
De regiovisie Het oog van Midden-Limburg (december 2008) zet in op een integrale ontwikkeling van de 
Maasplassen via een stapsgewijze ontwikkelingsstrategie. In een tiental stappen wordt toegewerkt naar een 
integraal en samenhangend masterplan waarbinnen “alle functies in de Maasplassen een plaats krijgen en 
dat de onbalans in het gebied herstelt”.  
 
Het ontwikkelen van een “gebalanceerde groenvisie” voor de Maasplassen is één van de eerste stappen van 
de ontwikkelingsstrategie. De groenvisie moet samen het “functioneel profiel water”, dat gelijktijdig wordt 
opgesteld, de ruimte vaststellen voor andere programma’s zoals toerisme/recreatie, verstedelijking, 
verbindingen en bedrijvigheid. Op basis van beide stukken wordt vervolgens voor andere programma’s 
beoordeeld of en waar er binnen deze kaders ruimte bestaat. 
Nadat een overtuigende balans is gevonden tussen water, natuur en het overige gewenste / noodzakelijke 
programma is het voornemen een convenant te sluiten met Rijkswaterstaat en natuurbeheerorganisaties 
over een goede balans tussen deze drie zaken en de daarbij te hanteren fasering.  
 
Voorliggende groenvisie is opgesteld door de ecologisch adviseurbureaus Ecologie en Ontwikkeling (Jos 
Rademakers) en Drift (Bart Peters) in opdracht van de Provincie Limburg.  
De groenvisie is tot stand gekomen in samenwerking met een begeleidingsgroep onder voorzitterschap van 
de heer Frenken (directeur Stichting het Limburgs Landschap). De begeleidingsgroep heeft de 
tussenresultaten twee maal besproken. 
 

Samenstelling begeleidingsgroep 

- Ger Frenken (voorzitter)  Stichting het Limburgs Landschap 

- Paul Vossen Programmalijnmanager Maasplassen GOML 

- Arjan Ovaa Stichting het Limburgs Landschap 

- Paul Voskamp Provincie Limburg 

- Harrie Suilen Vereniging Natuurmonumenten 

- Phlip Bossenbroek Staatsbosbeheer 

- Jan Joost Bakhuizen Rijkswaterstaat Limburg 

- John van den Berg Gemeente Maasgouw  

- Paul Kant Gebiedscommissies ‘Ons WCL’ en ‘Nederweert’  

 

Aanpak en werkwijze 
De Groenvisie Maasplassen moet een “robuust richtinggevend kader” bieden dat, samen met het 
“functioneel profiel water”, de ruimte vaststelt voor andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals 
toerisme/recreatie, verstedelijking, verbindingen en bedrijvigheid.  
De visie is uitgewerkt in de vorm van een negental "ontwerpprincipes". Deze ontwerpprincipes formuleren 
concrete, richtinggevende uitspraken voor de toekomstige ontwikkeling van de natuur in het 
Maasplassengebied. De ontwerpprincipes zijn gebaseerd op de bijzondere landschapsecologische 
ontwikkelingspotenties van de Plassenmaas én sluiten aan op reeds bestaande plannen en beleid. 
 
Als eerste stap zijn de reeds eerder geformuleerde ecologische visies en  vastgestelde beleidsdoelen voor de 
natuur in en rond het Maasdal samengevat. De ecologische opgaven, uitdagingen en natuurdoelen voor de 
Maas, de Maasplassen, de toestromende wateren en aangrenzende hogere gronden zijn reeds verwoord in 
diverse visies en nota’s, zoals het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, de POL-herziening op onderdelen 
PES/EHS, de provinciale natuurgebiedsplannen, de ‘Beheersvisie Maasplassen Limburg’ (november 2004), 
de doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de natuurvisie van de gemeente 
Roermond. 
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Tegelijkertijd zijn in deze visie de specifieke ecologische kwaliteiten van het Maasplassengebied nader 
verkend. De basis van een goede landschapsecologische visie ligt ons inziens in het inspelen op de 
specifieke kenmerken van het gebied. Waar ligt op dit moment de kracht van het gebied en wat zijn de 
specifieke kansen? Welke kenmerken zijn goed te ontwikkelen/herstellen en welke niet?  
Er wordt in beeld gebracht hoe de rivierdynamiek van de Maas benut kan worden voor ecologische  
ontwikkeling, hoe de verschillende typen plassen optimaal ingericht kunnen worden, hoe het herstel van 
morfologische en hydrologische processen, van natuurlijke oevers en beekmondingen kan plaatsvinden.  
 
De hier gepresenteerde ontwerpprincipes zijn besproken met de begeleidingsgroep (2 juli 2009) en 
gepresenteerd aan de bestuurlijke werkgroep (22 juli 2009). Vervolgens zijn de principes uitgewerkt tot 
voorliggend rapport. De resultaten uit de analyse van beleid en gebied zijn verwerkt in de onderbouwingen 
en uitwerkingen van de afzonderlijke ontwerpprincipes. 

 
Overzichtskaartje plangebied 
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Ontwerpprincipe 1   

Rivierdynamiek als leidende kracht  
 
Zowel voor een veilige waterafvoer als voor de verdere ecologische ontwikkeling van de Maasplassen speelt meer ruimte voor 
(de effecten van) overstromingen een sleutelrol. De transformatie van landbouw naar natuur geeft de mogelijkheid om meer 
rivierdynamiek toe te laten in de overstromingsvlakte. De afzettingen van zand en grind gedurende hoogwaters hoeven niet 
langer als 'schade' beschouwd te worden en oevers hoeven niet overal meer tegen afslag beschermd te worden.  Erosie en 
sedimentatie kunnen weer de motor worden achter het ecologisch herstel van het gebied.  
Daarom vormt het toelaten van grind- en zandafzettingen, erosie-effecten en oeverprocessen een 
essentieel principe voor de kwaliteit van de Maasplassen, zowel voor de natuur als voor de belevingskwaliteit. 

 
Motivatie 
1. De laatste 20 jaar zijn steeds meer nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, waarin rivierdynamiek weer een 
grotere rol is gaan spelen. Recent heeft het project 'Maas in Beeld' (www.maasinbeeld.nl) nog eens het 
belang van rivierdynamiek voor de terugkeer van bijzondere riviernatuur aangetoond. Vooral de hoogwaters 
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van 1993 en 1995 hebben een grote positieve invloed gespeeld bij de terugkeer van allerhande bijzondere 
soorten en landschapselementen.  
2. De Grensmaas en het Zuidelijk Maasplassengebied hebben een aparte status als het om rivierdynamiek 
gaat. Deze trajecten kennen een verhang dat veel groter is dan elke andere rivier in Nederland. Hierdoor 
kan de Maas hier aanzienlijke hoeveelheden grind meevoeren en in de overstromingsvlakte afzetten. Ook is 
ze in staat grote erosiegeulen en grindkolken te vormen, die nergens anders in Nederland mogelijk zijn.  
3. Ook het vigerende beleid erkent het belang van rivierdynamische processen voor het herstel en behoud 
van bijzondere flora en fauna. 
4. Momenteel is het beheer van de rivier er in eerste aanzet nog gericht op het controleren en 
minimaliseren van dynamische rivierprocessen. Oevers zijn verstevigd met breuksteen en andere zware 
bestorting en op veel plaatsen liggen geleidingsdammen en leidijkjes die de rivier met hoogwater in een 
vaste bedding houden. Met de grootschalige verandering van het landgebruik (landbouw/grindwinning naar 
natuur) ontstaan echter nieuwe vrijheidsgraden. Gebieden die voorheen beschermd dienden te worden 
hebben nu eerder baat bij periodieke inval van de rivier en de afzetting van grind en zand . 
Hierbij staat voorop dat de veiligheid niet in gevaar mag komen. Veel geleidingswerken en bestortingen 
binnen het winterbed hebben echter geen direct waterkerende functie meer. Door de vrijheidsgraden voor 
de rivier binnen de grenzen van het winterbed te vergroten kan de beheerbaarheid en veiligheid in veel 
gevallen zelfs verbeteren.  
 

Ruimtelijke consequenties  
Omdat de rivier in grote delen van het Maasplassengebied gestuwd is gelden niet overal dezelfde kansen 
voor het herstel van rivierdynamiek. Sterk gestuwde trajecten beginnen pas vanaf een afvoer van ca. 1200 
m3 op de rivier mee te stromen. Het traject rond Roermond dusdanig grootschalig vergraven dat 
rivierdynamiek wordt gesmoord en grind- en zandafzettingen verdwijnen in de diepe plassen. Daar waar de 
mogelijkheden voor rivierdynamiek nog wél aanwezig zijn moeten deze dan ook ten volle benut worden. De 
deelgebieden met de beste kansen voor rivierdynamiek zijn de Lus van Linne, de Laakerweerd e.o, de 
monding van de Oude Maas/Geleenbeek, Stadsweide/Asseltse Plassen zuid/Bouxweerd en het 
retentiegebied Heel/Beegden/Horn. Het is van belang dat hier geen nieuwe, diepe delfstofwinningen of 
bebouwing plaatsvindt en dat omzetting van landbouw naar natuurgebied gestimuleerd wordt. Zo mogelijk 
dienen op deze locaties bestaande plassen opgevuld/heringericht te worden. 
 
1. De Lus van Linne:  
De Lus van Linne is de grote Maasmeander net stroomafwaarts van de stuw van Linne. De waterstand in 
dit traject staat weliswaar onder invloed van de stuw van Leeuwen, maar de stuwingseffecten zijn beperkt. 
Al bij minimale afvoerstijgingen begint de rivier hier mee te stromen. Gedurende de hoogwaters van 1993 
en 1995 werden hier grote grindwaaiers (tot 2 m dik) afgezet en traden bijzondere erosie-effecten op, wat 
leidde tot buitengewone ecologische ontwikkelingen.  
In de Lus van Linne moet worden ingezet op de inrichting van een dynamische, verlaagde uiterwaard 
waarbij de geleidingskades worden verlaagd en meer rivierdynamiek wordt toegelaten. De Spoorplas moet 
verondiept worden om de grindaantrekkende werking ervan te pareren, zodat grindpakketten ook in het 
gebied blijven liggen (plan "Nieuw leven in de Lus van Linne" van Ballast Nedam).  
Door het verondiepen van het zomerbed onder stuw Linne via grindsuppletie kan bij Linne een ondiepe 
grindrivier gerealiseerd worden. Door periodieke verlaging van het stuwpeil bij Leeuwen kan de Lus van 
Linne meer het karakter van een vrij afstromende grindrivier krijgen. Hieraan gekoppeld zijn specifieke 
ecologische ontwikkelingsmogelijkheden maar ook een veel aantrekkelijkere rivier voor recreatie. 
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De voormalige grindafzettingen in de lus van Linne (links) en de uitgeerodeerde oever met velden van Rivierfonteinkruid (rechts) 
 

 
Overzicht van locaties waar rivierdynamiek het meest kansrijk is. 
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2. Laakerweerd 
De Laakerweerd (het gebied met o.a. de Schroevendaalse Plas en Dilkensplas) ligt aan het einde van de 
Grensmaas en merkt als eerste traject de effecten van de stuw van Linne. Toch is de rivierdynamiek tijdens 
hoogwater hier nog aanzienlijk. Momenteel voorkomt de Statendam de afzetting van grind in de 
Laakerweerd. Het gevolg is dat plassen als de Teggerse Plas en Dilkens Plas vooral met slib en fijn zand 
ophogen en de waterkwaliteit matig is. 
Het toelaten van meer rivierdynamiek in de Laakerweerd is complexer dan bij Linne, omdat er een camping 
en jachthaven gebruik maken van het gebied en de plassen. Vanuit Rijkswaterstaat wordt ten behoeve van 
een grotere waterafvoer gewerkt aan herinrichting van het gebied (het hele eiland van Stevensweert). 
Inrichtingsmaatregelen rond de Laakerweerd dienen in het teken te staan van het benutten van 
rivierdynamische processen. Dit kan bijvoorbeeld door het verlagen van de oevers (vergelijkbaar met de 
werken bij Kerkeweerd langs de Grensmaas) en/of het aaneenschakelen van bestaande de plassen tot een 
(deels droge) grindgeul.  
 

Links: Spectaculaire erosie en grindafzettingseffecten bij de monding van de Oude Maas in 1995 (inmiddels weggegraven als onderdeel 
van de grindwinning van Stevol). Rechts: Een erosiegeul in natuurgebied Kerkeweerd langs de Grensmaas. Vergelijkbare milieus kunnen in 
potentie in de lus van Linne ontstaan. 

 
3. Monding van de Oude Maas 
De Oude Maas (tevens monding Geleenbeek) is een oude Maasarm ten oosten van Stevensweert. Deze 
Maasarm voert nog steeds tot ca. een kwart van het rivierwater af tijdens extreem hoogwater (> 3.000 
m3/s). Doordat de bedding van de Geleenbeek/Oude Maas in het meest zuidelijke deel relatief smal is, zijn 
de rivierdynamische krachten groot. Hierdoor ontstond in 1995 een grote eroderende grinddelta in de 
Stevolplas.  
In de laatste twee decennia is het grootste deel van de Oude Maas (incl de oude grinddelta) weggegraven als 
onderdeel van de grindwinning van Stevol. Om iets van de oude dynamiek rond de monding een kans te 
geven is de monding van de Geleenbeek afgewerkt met een grindbed. Bij volgende hoogwaters kan de rivier 
hier weer mee werken, zo is het idee. Toekomstige maatregelen moeten hier in het teken staan van 
aanberming en opvulling van de monding in de Stevolplas met grind en grof zand en het behoud van de 
doorstroming van het gebied. De bypassfunctie van de Oude Maas voor een deel van het Maaswater moet 
hoe dan ook behouden blijven.  
 
4. Nevengeul Stadsweide / Asseltse Plassen / Bouxweerd  
Het verval van de stuw van Leeuwen biedt lokaal ook kansen voor het herstel rivierdynamiek. Een goede 
kans doet zich voor in de Stadsweide bij Roermond, waarvoor inmiddels vergevorderde plannen zijn voor 
de aanleg van een stuwpasserende nevengeul (door de Dienst Landelijk Gebied). Deze geul maakt gebruik 
van het verval dat de stuw van Leeuwen creëert.  
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Bij het verbreden van de spoorbrug is het desgewenst in de toekomst mogelijk deze geul door te trekken 
naar de Asseltse Plassen. Daaraan voorafgaand is het mogelijk de oever aan de zuidzijde van de Asseltse 
Plassen te verlagen, waardoor de plassen eerder instromen en er weer oeverwalvorming en zandafzettingen 
op gang kunnen komen. 
In de tegenovergelegen Bouxweerd kan rivierdynamiek en doorstroming op gang gebracht worden door het 
Kerkerhooftsmaesje weer oppervlakkig uit te graven en samen met de plas van Bouxweerd (periodiek) mee 
te laten stromen. 
 
5. Meestromen retentiegebied Heel-Beegden-Horn 
In het actuele beleid zal het retentiegebied Heel-Beegden-Horn alleen bij zeer hoge waterstanden zal gaan 
volstromen. Hierdoor zal de natuur van dit gebied niet ingesteld zijn op regelmatige overstromingen. Door 
het gebied juist vaker gecontroleerd te laten meestromen ontstaat gewenning en afhankelijkheid van 
periodieke rivierdynamiek en een rijker ecologisch systeem. Door het gebied ondiep te inunderen worden 
bodemleven en vegetatie ecologisch geconditioneerd op rivierdynamiek en ontstaat een robuust landschap 
dat de incidentele hoge inundaties kan weerstaan. Bij het toelaten van inundaties dient wel aandacht te zijn 
voor de kwelmilieus tegen de terrasrand aan. 
De meest aantrekkelijke manier om dit te doen is via een stromende geul (naar model van een oude 
Maasarm langs de terrasrand) die continu door het gebied stroomt en bij tijd en wijlen wat hogere of lagere 
waterstanden heeft. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het volledige verval tussen stuwpand Linne en 
Belfeld (ca. 6 m). De geul (ter grootte van een grote beek) brengt via het water de bijbehorende riviernatuur 
in het gebied, maar kan ook de grondwatersituatie aanzienlijk verbeteren. Door inzijging van Maaswater in 
de ondergrond vanuit deze nieuwe loop kan de verdrogende werking van het Lateraalkanaal in meer of 
mindere mate gecompenseerd worden. Via de geul kan de waterstand in het gebied ook meer fluctueren 
waarbij 's zomers lagere standen voorkomen dan in de winter en het voorjaar (meer natuurlijk 
grondwaterregime). Eventueel kan de geul in combinatie met een kleischerm tegen het kanaal aangelegd 
worden. De Sleijenbeek kan vrij uitstromen in de nieuwe geul en voor een aquatische verbinding met het 
achterland zorgen. Doordat een nieuw riviertje langs het Beegderbroek gaat stromen kan de 
grondwaterstand ook daar opgekrikt worden en kan kwelwerking aanzienlijk verbeteren. Omdat hiervoor 
een subtiel evenwicht tussen het stromend water in de geul en de weinig overstromende kwelmilieus tegen 
de terrasflank tot stand moet komen, is het van groot belang hiervoor met voldoende deskundigheid een 
detailplan te ontwikkelen.  
 
6.  Variabel stuwpeil  
Een fluctuerende waterstand is een belangrijk fenomeen langs rivieren. Dalende waterstanden in de zomer 
bieden plaats aan specifieke soorten van uitdrogende pioniervlaktes (vogels, pionierplanten), maar ook 
kansen voor bepaalde libellen en amfibieënsoorten. Hoge waterstanden in de winter en het voorjaar zijn op 
hun beurt weer essentieel voor tal van vissen, bepaalde amfibieën, het voedselaanbod voor (water)vogels en 
voor (kwel)vegetaties van grondwatergestuurde wateren en oude rivierarmen. 
Vooral in het stuwpand Linne en Leeuwen bestaan goede mogelijkheden om met een meer variabel stuwpeil 
te werken. De scheepvaart wordt hier via aparte kanalen geleid, waardoor het belang van een grote 
diepgang minder prominent is. In het stuwpand Linne wordt de grindwinning aan Vlaamse zijde momenteel 
afgebouwd. Hierdoor is binnenkort op dit traject geen scheepvaart met grotere diepgang meer noodzakelijk. 
Vooral in de zomerperiode zou ingezet kunnen worden op lagere stuwniveaus (alle beetjes helpen), 
waardoor rond de Schroevendaalse Plas (Laakerweerd) en Lus van Linne een ondiepere grindrivier, met 
meer kansen voor grindbanken en stromend water tot leven kan komen.  
 
7. Vrij eroderende oevers 
Waar mogelijk kunnen vrij eroderende Maasoevers toegelaten worden. Zowel in gestuwde als ongestuwde 
trajecten kan het verwijderen van oeverbestorting een belangrijke impuls zijn voor de natuur op de oevers 
van de Maas. Dit wordt momenteel door Rijkswaterstaat opgepakt in kader van het project 
Natuurvriendelijke Oevers. Hierdoor kunnen opnieuw vrij eroderende oevers met steilwandjes ontstaan. Bij 
voortschrijdende erosie zullen uiteindelijk ook weer de karakteristieke Maasstrandjes terugkeren.  
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Het principe van vrij eroderende oevers langs de Maas (uit: Peters, 2005). Boven een vrij eroderende oever met holen van Oeverzwaluwen 
bij Koningssteen (De Engel). 
 

8. Verwijderen van oeverdammen 
Tussen de meeste grindplassen en de Maas liggen kunstmatig aangelegde oeverdammen. Het verlagen of 
doorsteken van dergelijk dammen in combinatie met het verwijderen van breuksteen kan interessante 
processen op gang brengen. Zo kunnen bij hoogwater grindige aanwassen worden afgezet en lokaal kan 
oeverwalvorming op gang komen.  
 
9. Meestromende overlaten 
Zowel bij de stuw van Linne als Leeuwen liggen overlaatconstructies die bij hoge afvoeren gaan 
meestromen. De dynamiek rond deze overlaatkanalen is tijdens hoge afvoeren groot. Door overlaten van 
Osen en De Weerd vaker te laten meestromen kan dynamische natuur een impuls krijgen. 
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Door het verlagen van oeverdammen tussen de Maasplassen en het zomerbed van de rivier kunnen processen van aanzanding opnieuw 
op gang komen (uit: Peters, 2009). Op de foto is dit proces zichtbaar in de natuurgebied de Rijkelse Bemden. Juist op dit soort plekken 
keer karakteristieke riviernatuur snel terug.  
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Ontwerpprincipe 2 

Ontwikkel het Maasplassengebied tot een boslandschap  
 
Bos, bomen en natuurlijke begroeiingen bepalen in toenemende mate het landschapsbeeld van het 
Maasplassengebied. Binnen natuurgebieden hangt dit samen met de spontane ontwikkelingen die hier weer 
kunnen plaatsvinden. Ooibos is in staat zich eenvoudig op eigen kracht te vestigen en groeit in relatief korte 
tijd uit tot volwassen bos.  
Ook buiten natuurgebieden neemt het aandeel opgaande begroeiing de laatste decennia toe, onder andere als 
oeverbegroeiing rond de plassen, als beplanting langs infrastructuur en als landschappelijke beplanting rond 
recreatievoorzieningen en woningen. 
Rond de Plassenmaas is in zekere zin sprake van een transformatie van een open agrarisch stroomdal naar 
een waterrijk boslandschap. Zet deze ontwikkeling door én zet daarbij in op de ontwikkeling van natuurlijke 
hard- en zachthoutooibossen. 
Dit ontwerpprincipe neemt de voortgaande ontwikkeling naar een bos- en bomenrijk landschap 
als vertrekpunt en kiest ervoor om het Maasdal rond de Maasplassen doelgericht te ontwikkelen 
tot een natuurlijk rivierboslandschap. 
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Links: Ontwikkeling naar rivierboslandschap nabij Thorn. Rechts: op Koningssteen is de ontwikkeling van hardhoutooibos 
volop gaande, getuige de vestiging van deze zomereiken in het gebied. 

 
Motivaties 

1. Als gevolg van de ontgrondingen en gelijktijdige verstedelijking van het landschap is de landbouw nog 
slechts in een klein deel van het Maasdal van landschapsvormende betekenis.  Een groot deel van het 
Maasdal wordt reeds beheerd als natuurgebied óf als groenvoorziening rond plassen, wegen, 
woonwijken en recreatieve voorzieningen.  

2. Het stroomdal van de PlassenMaas is in de recente geschiedenis nagenoeg geheel vergraven. Het beheer 
en landgebruik van de niet zelden smalle restgronden is versnipperd en niet eenduidig. Het landschap 
verrommelt. Voor een samenhangend hoogwaardig landschap is een meer eenduidige ontwikkeling van 
de landschappelijke begroeiing nodig.  

3. Hardhoutooibossen behoren ecologisch tot de meest waardevolle bostypen. Onder invloed van de 
periodieke overstromingen ontwikkelen zich de meest soorten- en structuurrijke bossen van Nederland. 
Juist de veelal vergraven gronden rond de Maasplassen blijken door hun specifieke samenstelling 
(leem/zand/grindmengsels) en beperkte overstromingsfrequentie zeer gunstige condities te bieden voor 
de ontwikkeling van hardhoutooibossen. 

4. Rivierbegeleidende bossen bieden een hoge toegevoegde landschappelijke waarde en bieden veel 
speelruimte voor recreatief medegebruik. Het varen door beboste meren heeft duidelijke meerwaarde 
ten opzichte van een open landschapsbeeld met koeltorens, snelwegen en hoogspanningsleidingen. 
Door de hoge productiviteit en snelle groei ontstaat al in korte tijd hoog opgaand bos (> 25 meter) en - 
in het geval van aanplant - landgoedachtige begroeiingen.  

5. Langs de Plassenmaas is meer dan elders langs de Maas de rivierkundige ruimte aanwezig voor de 
ontwikkeling van ooibossen. Door de grotere grindwinningen is de doorstroomcapaciteit van de Maas 
reeds fors vergroot. En mede door de ligging in de bredere geologische Roerdalslenk zijn de 
stroomsnelheden tijdens hoogwaters hier relatief gering, waardoor het hoogwateropstuwende effect van 
ooibossen geringer is dan in de sneller stromende Grensmaas en delen van de Zandmaas. Bos- en 
andere opgaande beplanting vormen al een belangrijke component in het landschap én er komen nu 
reeds grote min of meer stromingsluwe gebieden voor in de stroomschaduw van hogere gronden, 
dammen en wegen. Door lokaal afgraven van oeverdammen en geleidingskades en het herinrichten van 
bepaalde gebieden kan overruimte worden gecreëerd voor meer ooibos (deze overruimte moet dan wel 
geclaimd en vastgelegd worden). 

6. De inzet op bosontwikkeling sluit direct aan op het reeds vastgestelde natuurbeleid, waarin nagenoeg 
het gehele winterbed van de Plassenmaas reeds een groene of landschappelijke bestemming heeft. 
Grote delen zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur, recreatiegebied dan wel als “Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen”. De laatste jaren zijn aansprekende mascottesoorten van ooibossen - zoals 
de Zwarte Wouw en de Bever - al teruggekeerd in het Maasplassengebied. 
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Een referentiebeeld van een structuurrijk rivierbegeleidend ooibos. Beeld uit de overstromingsvlakte van de March in 
Oostenrijk, een zijrivier van de Donau met een met de Maas vergeli jkbaar overstromingsregiem. 

 
Ruimtelijke consequenties 

Een aantal mogelijke ruimtelijke consequenties komt in beeld: 
1. Op alle restgronden, oeverzones, eilanden etc. rond de Maasplassen kan de vrije, spontane ontwikkeling 

van natuurlijke rivierbegeleidende bossen de ruimte krijgen. Afhankelijk van de bereikbaarheid kan 
jaarrondbegrazing daarbij als natuurlijk proces een rol spelen. Dit heeft een positieve invloed op 
structuurvariatie en biodiversiteit van het landschap. 

2. De beplanting op recreatieterreinen en langs infrastructuur moet qua soortenkeuze, structuur en beheer 
afgestemd worden op de natuurlijke samenstelling en opbouw van zacht- en hardhoutooibossen. Door 
in het hele Maasplassengebied te kiezen voor van nature voorkomende rivierbegeleidende soorten 
ontstaat een helder beplantingsconcept. Vanuit ecologische overwegingen gaat daarbij de voorkeur uit 
naar het toepassen van oorspronkelijk genetisch materiaal. Beplantingen kunnen als bron dienen voor 
spontaan ontwikkelende hardhoutooibossen in de buurt. Het verdient daarom de voorkeur te kiezen 
voor zeldzame maar systeemeigen boomsoorten als Steeliep, Zomerlinde, Zwarte populier of 
Kardinaalsmuts. 

3. Elders in de overstromingsvlakte leidt dit ontwerpprincipe tot ruimte voor de ontwikkeling van een 
meer natuurgericht landgebruik in de vorm van nieuwe landgoederen en desgewenst geïntegreerde 
houtproductie. Met name in gebieden als de Linnerweerd, het Beegderbroek, de omgeving van Kasteel 
Horn en vergelijkbare locaties biedt bos- en landgoedontwikkeling een zeer kansrijk en aantrekkelijk 
toekomstperspectief. 

4. Als ‘contra-mal’ voor de keuze voor bos in de overstromingsvlakte geldt dat op het laagterras de 
vollegrondstuinbouw (naast de verstedelijking) als primaire landgebruiksfunctie behouden zou kunnen 
blijven. Op plaatsen waar die geen toekomst heeft kan alsnog gekozen worden voor het aansluiten van 
de terrasgronden op natuurgebieden in de overstromingsvlakte. 
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Het Maasplassengebied kent relatief veel stromingsluwe gebieden (< 0,20 m/s bij extreme afvoer) Hier zijn vanuit het rivierbeheer meer 
mogelijkheden voor ooibosontwikkeling.



 

14 

 

Ontwerpprincipe 3 

Ontwikkel Maasplassen tot levende meren 
 
Door de permanente stuwing (Belfeld, Leeuwen, Linne) functioneren delen van het Maasplassengebied in een 
groot deel van het jaar vooral als een doorstroomd meer en nauwelijks meer als een riviersysteem. De 
verblijftijden van het water zijn lang, de waterkwaliteit en watertemperaturen worden slechts deels door de 
Maas beïnvloed en ontwikkelen zich min of meer autonoom.  
Dit ontwerpprincipe stelt voor de Maasplassen te beschouwen als “doorstroomde meren” en ze 
vanuit dat perspectief ecologisch te optimaliseren. 
Het ecologisch ontwikkelingsdoel voor de Maasplassen moet zich richten op de ontwikkeling van de hele 
voedselketen; vanaf plankton, via macrofauna, vis met als einddoel grote jagende vissen en visetende vogels 
als top van het aquatisch ecosysteem. De visarend kan dan ook symbool staan voor het ecologische 
ambitieniveau van de Maasplassen. De natuurdoelen van de Maasplassen wijken daarmee duidelijk af van de 
Grensmaas en de Zandmaas. 
 
Motivaties 
Door de stuwing is er in de Maasplassen, zowel in de omgeving van Roermond als bij Maasbracht-Thorn, 
nauwelijks sprake van waterpeilschommelingen. Een groot deel van het jaar wisselt de waterstand van de 
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Maas en belendende plassen niet of nauwelijks. De stroomsnelheden in de Maas liggen laag en zijn in de 
plassen meestal nihil. Door de lange verblijftijden en toestromend grondwater hebben veel diepe 
Maasplassen opvallend helder water, met grote zichtdieptes. Anders dan in een natuurlijke rivier komen er 
in de plassen grote temperatuurverschillen voor.  
 

In het Maasplassengebied liggen - 
afhankelijk van de positie ten opzichte 
van de stuwen - trajecten met een 
sterk verstuwd, nauwelijks stromend 
karakter (paars) en trajecten die nog 
relatief veelvuldig een stromend 
karakter hebben (oranje). Onder: de 
stuw van Leeuwen. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ruimtelijke consequenties 

Door de Maasplassen en de Maas allereerst te beschouwen als een verstild merenlandschap komen er 
nieuwe ambities en natuurdoelen in beeld die tot op heden in veel mindere mate een rol speelden bij de 
inrichting en het beheer van de Maasplassen. Enkele concrete consequenties: 
1. Het is vanuit ecologisch opzicht mogelijk de Maasbedding en de Maasplassen onderling te verbinden en 

te beschouwen als één samenhangend doorstroomd meer. Bij Roermond kunnen de plassen Hatenboer 
en de Noordplas op meer plaatsen naar Maas en onderling verbonden worden. Dat geldt ook voor de 
plassen rond Thorn en het Belgische Kessenich, 

2. Het is wenselijk de invaart van de Oolderplas te verplaatsen naar een meer benedenstrooms gelegen 
locatie. De plas kan daardoor nog meer dan nu een eigen, minder door de Maas beïnvloede, betere 
waterkwaliteit ontwikkelen, mede onder invloed van periodieke toestromende rivierkwel dat onder 
Isabellegreend en de Ooldergreend doorstroomt.  

3. Om het ecologisch functioneren van de Maasplassen te optimaliseren moet het accent liggen op het 
verbeteren van de onderwaterwereld door het toevoegen van ondiepe (of verondiepte) delen, het 
vergroten van de kwelinvloed en het verrijken van de substraatverscheidenheid (bijv. via klinkhout). Bij 
sommige plassen dienen dicht tegen de rivier aan ook diepere delen in stand te blijven voor het 
afvangen van slib. 
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4. Kenmerkend voor meersystemen is ook dat de wind een grotere invloed heeft op de oeverontwikkeling 
dan stromend water zoals elders langs de rivier. Vrije oevererosie door golfslagwerking is een natuurlijk 
proces, passend bij meren. 

 
 
Overzichtskaart van de 
invloedsferen van de 
verschillende stuwen in het 
Maasplassengebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzichtskaart van de 
belangrijkste ecologisch 
ontwikkelingsstrategie voor de 
verschillende Maasplassen, 
afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden (ligging ten 
opzichte van de stuwen, kwel, 
stroomsnelheden bij hoogwater, 
diepte).
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Ontwerpprincipe 4   

Versterk de terrasranden 
 
Het terrassenlandschap van de Maas tussen Linne en Gennep is op internationale schaal bijzonder. Nergens in 
Nederland - maar ook nauwelijks in andere delen van Europa - zien we op zo'n fraaie wijze de unieke 
ontstaansgeschiedenis van een terrassenrivier terug in het landschap. Ook voor het ongeoefende oog zijn 
vooral ten noorden van Roermond de plotselinge, trapsgewijze overgangen in het landschap zichtbaar. Ze 
kenmerken de scheiding tussen verschillende geologische perioden in het ontstaan van het Maasdal en bepalen 
tot op de dag van vandaag het landgebruik van het gebied.  
De terrassen en terrasranden hebben bijzondere ecologische potenties, ondermeer voor zeldzame 
stroomdalgraslandvegetaties, voor hardhoutooibos en talloze dagvlinders en andere insectengroepen. Wellicht 
nog belangrijker zijn de landschappelijke en belevingswaarde die ze vertegenwoordigen. Daarom is het 
behoud en de ontwikkeling van resterende terrasranden als ecologisch waardevolle elementen 
een belangrijk leidend principe in deze visie. Hierbij hoort ook het zuinig omgaan met 
aansluitende hogere terrasgronden. 
 

Motivatie 
Terrasranden vormen niet alleen recreatief en visueel, maar ook ecologisch parels in het landschap. Het zijn 
overgangen met bijzondere gradiënten in grondsoorten, nutriëntengehalte, zuurgraden en vochtgehalte. 
Door het steile karakter van de terrasranden zijn ze nooit zo intensief bewerkt en bemest geweest als de 
vlakke terrasgronden. Niet voor niets treffen we juist hier de laatste restanten aan van bijzondere 
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stroomdalflora aan: bloemrijke vegetaties met zeldzame plantensoorten die in Nederland gebonden zijn aan 
het gebied van de grote rivieren. Elders in de overstromingsvlakte zijn deze soorten vaak verdwenen. 
Terrasranden zijn ook van waarde voor specifieke fauna zoals de Das en een groot aantal insectensoorten, 
zoals specifieke graafbijen, dagvlinders en loopkevers. 
Op de steilste terrasovergangen (Linne en Neer) kan zich zelfs hellingbos ontwikkelen, dat van onder naar 
boven steeds minder aan de invloed van de rivier bloot staat. Hierdoor ontstaan goede kansen voor rijk 
ontwikkeld hardhoutooibos met karakteristieke bolgewassen als Daslook, Voorjaarshelmbloem, 
Bosanemoon en Slanke sleutelbloem. 
Minder hoge terrasranden gedijen goed onder een begrazingsbeheer, bijvoorbeeld in samenhang met 
aangrenzende natuurgebieden of de hogere terrasgronden. Hier kunnen ook na jarenlange verwaarlozing 
(geen beheer, bemesting) weer relatief snel bijzondere vegetaties terugkeren met soorten als Grote tijm, 
Voorjaarszegge, Lathyruswikke en Beemdkroon. Soms zijn er nog oude zaadbanken aanwezig die dit 
mogelijk maken.  

 

Opbouw van de terrassenrivier van de Zandmaas ten noorden van Roermond 
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Ligging van de belangrijkste terrasranden in het Maasplassengebied
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Kader 1: Het ontstaan van de Maasterrassen 
De Maasterrassen vertellen een verhaal van ijstijden met boomloze landschappen afgewisseld met warme 
perioden die het klimaat van onze tijd hadden. Doordat het Noordelijk deel van Limburg een geologisch 
stijgingsgebied is, is de Maas zich hier in de loop van de tijd noodgedwongen gaan insnijden. In warme 
klimaatperioden ging dit insnijdingsproces relatief snel. Gedurende ijstijden voerde de rivier echter weer veel 
zand en grind mee, waarmee zij de dalbodem opnieuw opvulde. In die glaciale perioden kon de Maas ook 
weer wat meer zijdelingse meandering vertonen waardoor ze een nieuwe terrasrand op de overgang naar het 
hogere terras vormde.  
Door de afwisseling van een relatief snelle insnijding met weer gedeeltelijke opvulling ontstonden uiteindelijk 
de verschillende Maasterrassen. De bestaande terrasafzettingen en de oude geulen die daarin liggen vormen in 
feite de nalatenschap van een andere, oudere Maas, met een beduidend hogere ligging in het landschap en 
andere afvoerkarakteristieken.  
Vooral op de overgang van de Roerdalslenk (geologische laagte) naar de Peelhorst (sterk stijgingsgebied) is 
het proces van insnijding goed zichtbaar. De grote meanderbochten verdwijnen uit de Maas en tot Bergen 
heeft de rivier een opvallend rechte loop. Om gelijke tred te houden met de geologische stijging, moest de 
Maas zich dusdanig snel insnijden dat er nauwelijks ruimte was voor zijdelingse meandering. In het zuidelijke 
Maasplassengebied kon dit echter sinds de laatste ijstijd wel weer plaatsvinden. Hier heeft de Maas dan ook 
weer een vrij breed dal tussen hoge terrassen kunnen vormen. Er liggen grote meanders, maar ook die worden 
begrensd door indrukwekkende steilranden van het midden en hoogterras, zoals bijv. zichtbaar bij Linne, 
Heel/Beegden, Leeuwen en langs de Swalm. Deze overgang van een meer meanderend systeem in de 
Roerdalslenk naar een canyonrivier tussen Neer en Venlo is prachtig zichtbaar op de hoogtekaart van het 
gebied. 
Terrasranden zijn in alle vormen en maten in het huidige Maaslandschap te herkennen. Op plaatsen waar de 
rivier de jongste terrassen heeft weggeerodeerd grenst het zomerbed direct aan het middenterras of zelfs het 
hoogterras. Hier liggen hoge steilwanden direct aan rivier. De meeste spectaculaire voorbeelden hiervan 
vinden we bij Neer, Linne en Steijl. Deze terrasranden zijn tot meer dan 15 meter hoog en vormen 
aantrekkelijke uitzichtpunten over de Maasvallei.  
Maar ook de overgang naar lager gelegen, minder oude terrassen zijn goed in het gebied te herkennen. De 
oude dorpskernen (van bijv. dorpen als Beegden, Herten en Asselt) zijn precies op een terrasrand gebouwd, 
wat hun hooggelegen positie en de hellingen in veel dorpsstraten verklaard. Als hoogwatervrije plekken direct 
tegen het rivierdal aan waren de terrasranden logische vestigingsplaatsen voor de vroege bewoners van het 
Maasdal. Pas in relatief recente tijden is men voorbij deze terrasranden in de overstromingsvlakte gaan 
bouwen (bijv. de nieuwbouwwijken van Herten en Heel). Langs de Maasplassen lagen vroeger veel meer 
terrasranden met doorgaans een bijzondere plantengroei. Veel Maasterrassen zijn echter door de grindwinning 
weggraven. Ook in recente tijden zijn nog terrasranden vergraven, zoals bij de recente kadeaanleg. 

Vanaf de hoge terrasrand van Neer, nabij de Musschenberg, hebben bezoekers een mooi uitzicht over het Maasdal. 
Door het verwijderen van bestorting kan hier het proces van oevererosie hersteld worden. Daarnaast zijn dergelijke hoge 
steilwanden kansrijk voor de ontwikkeling van overstromend hellingbos. 
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Links de ligging van de verschillende terrassen langs de Maasplassen en het zuidelijk deel van de Zandmaas (uit: Van Winden & 
Overmars, 1999). De ligging van de terrasranden is ook goed uit de hoogtekaart van het gebied te herleiden (rechts; bron AHN.nl). 

 
Ruimtelijke consequenties  
1. Koester en bescherm resterende terrasranden. Vergroot de leesbaarheid en beleefbaarheid van het 

terrassenlandschap. 
2. Terrasgradienten kunnen ecologisch beter ontwikkeld worden door ze onderdeel van natuurgebieden te 

maken (bijv. bij de Donderberg, de Weerdbeemden en de Neerbeekmonding) of anderszins beter te 
beheren. Hierbij kan ingezet worden op de ontwikkeling van stroomdalflora en hardhoutooiboszomen.  

3. Waar mogelijk uitbreiding van natuurgebieden 'over de terrasranden heen', zodat terrasranden volledig 
onderdeel van het natuurgebied gaan uitmaken (momenteel vormen terrasranden nog vaak de scheiding 
tussen natuur op het lage terras en landbouw op het hoge terras, waardoor ze gekenmerkt worden door 
veel raster, verruiging, randeffecten van herbicidengebruik en nutriëntenuitspoeling).  

4. Waar mogelijk herstel van erosieprocessen langs terrasranden, zodat weer sprake is van levende 
landschapselementen; vooral de hoge terrasranden bij Neer/Musschenberg en de Donderberg lenen 
zich hier goed voor omdat hierop geen bebouwing aanwezig is. 

5. Ontwikkeling van hellingbos op de hoge steilwanden van Neer en Linne (achterwege laten van 
kapwerkzaamheden). Inzetten op het behoud van steilwanden als geologische monumenten en 
bijzondere uitkijkpunten. 

6. Grote terughoudendheid met bouwprojecten op open terrasranden (bijv. Linne, Horn-Beegden, Neer, 
Rijkel/Beesel en de Zandmaas tot Venlo). Geen industrie of visueel ontsierende bebouwing op 
terrasranden. Geen nieuwe bebouwing pal op de terrasrand van Linne (terrein Solvay). 

7. Geen nieuwe delfstofwinningen op de hoge terrasgronden, zoals de terrasplateaus bij Rijkel, Beesel en 
Neer.  

8. Geen nieuwe kades op terrasranden of vergraving van terrasranden bij kadeaanleg.  
9. Versterken van specifieke kenmerken van de terrasrivier bij rivierverruimingsprojecten (o.a. Zandmaas 

Pakket II, Weerdbeemden), o.a. door aanleg ondiepe kwelgeulen (i.p.v. relatief diepe hoogwatergeulen 
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of omputgeulen). Ook hierbij geen vergraving van terrasranden, maar aansluiten op de terrasranden. 
Een respectvolle omgang met terrasranden en terrasgronden verdient extra aandacht in de 
planvormingtrajecten voor de Zandmaas. 

 

 
Terrasranden in het Swalmdal bij de Donderberg (links-boven) en de Musschenberg (onder); daarnaast Grote tijm op een eroderende 
terrasrand als voorbeeld van een bijzondere stroomdalplant op dit soort locaties. 
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Ontwerpprincipe 5    
Benut kwelstromen  
 
In oude Maasgeulen onder aan de terrasranden treedt op veel plaatsen grondwater uit, dat vanaf de hoge 
terrassen naar de Maas stroomt. Deze natte terrasvoeten bieden specifieke kansen aan bijzondere 
natuurwaarden die helemaal afhankelijk zijn van dit heldere, mineraalrijke kwelwater.  
Kenmerkend voor dit soort milieus zijn typische kwelplanten als Dotterbloem, Waterviolier, Holpijp en 
Reuzenpaardenstaart, maar ook een hele wereld aan zeldzame libellensoorten en andere waterfauna.  
Dit principe geeft het belang aan van het beschermen en ontwikkelen van deze natte 
kwelmoerassituaties in oude Maasgeulen, aan terrasvoeten en soms in bepaalde plassen.   

 
Motivatie 
Het uittreden van kwel in oude geulrelicten en terrasvoeten is een typisch kenmerk van terrasrivieren. De 
Noord-Limburgse Maas, met zijn toestroom van veel ijzerrijk grondwater vanuit hoge gronden, is daarom 
voor Nederlandse begrippen uniek. Nergens anders in Nederland zijn de kansen voor het herstel van 
dergelijke kwelnatuur zo goed als hier. 
De meeste natte terrasvoeten liggen in het gebied ten noorden van Roermond, zoals de Vuilbemden, de 
Weerdbeemden en delen van Stadsweide. Vaak zijn in deze oude kwelmeanders afwateringssloten gelegd, 
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om de gronden effectiever te ontwateren, zoals de Asseltse Leigraaf en de sloot van de oude Roer. In 
natuurgebieden is een snelle afwatering echter niet meer nodig. Hier kan het peil van de afwateringen 
opgezet worden of kunnen lossingen gedempt worden, waardoor de kwelwerking toeneemt.  
Ook het Beegderbroek ten westen van het Lateraalkanaal is van oorsprong rijk aan kwel, dat hier direct 
vanuit het middenterras in een deels opgeslibde maasmeander uittreedt. De kwelinvloeden zijn hier echter 
sterk afgenomen door grootschalige verdroging. De belangrijkste reden hiervoor is de aanleg van het 
Lateraalkanaal. De waterstand in dit kanaal is gekoppeld aan die van het stuwpand Belfeld. Dit betekent dat 
waterpeil in het kanaal zo'n 3 meter lager staat dan in de Maas. Hierdoor werkt het kanaal sterk verdrogend 
op de omringende gronden en is de grondwaterstand overal in het Beegderbroek naar beneden getrokken. 
Toch vinden we ook nu nog restanten van kwelvegetaties in het Beegderbroek, onder meer ten zuiden van 
Horn. Door specifieke inrichtingsmaatregelen kan de kwelwerking hersteld worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan het aanleggen van een kleischerm tegen het kanaal aan, gekoppeld aan het retentieplan voor dit 
gebied.  
Op enkele plaatsen wordt kwelwater tegenwoordig afgevangen door nieuw aangelegde grindplassen. Zo 
hebben delen van de Asseltse Plassen en Rijkelse Bemden een goede waterkwaliteit doordat uittredend 
grondwater hier een belangrijke rol speelt. Door dergelijk plassen niet in open verbinding te zetten met de 
rivier kan de waterstand opgezet worden en de waterkwaliteit verbeteren. Deze plassen kunnen vervolgens 
via kleine beekje in de Maas uitstromen. 

 

De werking van kwelgeulen in het terrassenlandschap van de Maas (uit: Peters: 2009). 

Waterviolier en Bosbies als typisch 
kwelindicatoren in het Beegderbroek 
bij Horn. Ook Dotterbloem (inzet) is 
karakteristiek voor kwelgeulen aan de 
rand van het Maasdal. 
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De Asseltse Leijgraaf zorgt voor een versnelde afvoer van 
kostbaar kwelwater uit de Vuilbemden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De aanleg van het 
Lateraalkanaal heeft tot 
een daling van de 
grondwaterstanden en 
verminderde kwelwerking 
vanuit het middenterras 
van Beegden geleid. 
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De principetekening van de aanleg van een stromende geul (zie ontwerpprincipe 1). Deze geul kan - mits doordacht uitgevoerd - voor 
stijging van het grondwater en mogelijk kwelherstel zorgen, in combinatie met beperkte rivierdynamiek. 

 
Ruimtelijke consequenties  
1. Prioriteit bij de bescherming van natte terrasvoeten en andere belangrijke locaties met kwel (o.a. 

Vijverbroek, Beegderbroek, Hoogbroek, Oude Roer Stadsweide, Bouxweerd, Vuilbemden, Swalmdal, 
Weerdbeemden en Reuverbroek.  

2. Geen afgraving van deze gronden ten behoeve van delfstofwinning of andere doeleinden 
3. Geen nieuwe delfstofwinningen op de hoge terrasgronden die kwelstromen doorsnijden en daarmee een 

afname van de kweldruk bewerkstellingen. Bestrijden van verdrogingseffecten van bestaande winningen 
en grondwateronttrekkingen. 

4. Geen bebouwing van potentiële kwelgronden. 
5. Prioriteit geven aan de ecologische ontwikkeling van natte terrasvoeten, onder meer door het vergroten 

van de invloed van toestromend grondwater. Dit kan bijvoorbeeld door het dichtzitten of opvullen van 
afwateringssloten en afwaterings'beekjes', zoals de Asseltse Leigraaf, maar ook door 
verdrogingbestrijding op de hogere terrasgronden. Het is wel van belang dat kwelwater niet stagneert, 
maar geleidelijk blijft afstromen naar lagere terreindelen of naar de Maas. Alleen zo blijft de 
waterkwaliteit van kwelgebieden goed. 

6. Het herstel van kwelwerking is maatwerk. Per gebied zal specifiek gekeken moeten worden naar 
geschikte maatregelen. Dit moet prioriteit in het beleid krijgen. 

7. In bepaalde gevallen kan het lokaal verlagen van het maaiveld in oude kwelmeanders een geschikte 
maatregel zijn.  

8. Plassen waar kwel in uittreedt - zoals de Rijkelse Bemden - kunnen via afkoppeling geïsoleerd worden 
van de Maas (geen continue verbinding), waardoor de waterkwaliteit kan verbeteren. Wel dient altijd de 
uitstroom van het kwelwater naar de Maas gegarandeerd te blijven, om doorstroming met grondwater 
op gang te houden.  

9. Oevers van plassen waar kwel uittreedt kunnen door de aanleg van zandriffen en kwellaagtes een 
eigenstandige waterkwaliteit krijgen, waardoor zich kwelmilieus langs de plassen kunnen ontwikkelen. 
Dit principe geldt zowel voor oevers waar hoge kwel (vanuit terrasgronden) als rivierkwel (vanuit de 
naastgelegen Maas) uittreedt. 

10. Soms kan kwelherstel samengaan met beekdalontwikkeling. Veel beken vormen door het aansnijden van 
terrassen ook kwelmilieus in de flanken (bijv. Swalm, Vlootbeek). 

 

 



 

27 

 

Ontwerpprincipe 6 

Ontwikkel drie robuuste natuurkernen (EHS) 
 
De hiervoor besproken ontwerpprincipes leiden tot de kwalitatieve ontwikkeling van een natuurrijk rivierenlandschap in het 
hele Maasdal. Voor de ontwikkeling van een volwaardige natuur is echter niet alleen de kwalitatieve kant van belang maar 
speelt ook schaal een rol. Daarom is de ontwikkeling van een drietal grotere kerngebieden noodzakelijk. Deze 
kerngebieden kunnen gerealiseerd worden rond Stevensweert, rond Linne/Osen en rond Asselt/Beesel.  
In deze drie deelgebieden moeten de bestaande natuurterreinen door ontwikkeling van nieuwe natuur uitgroeien tot 
robuuste, samenhangende en als zodanig duidelijk herkenbare natuurkerngebieden. Deze kernen kunnen de allure krijgen 
van een groot, regionaal natuurpark van in totaal meer dan 3000 ha (N.B. Het toekomstige Grensmaasgebied is 1250 ha 
groot). 

 
Motivaties 
1. De ontwikkeling van drie natuurkerngebieden sluit direct aan bij het huidig beleid. Daarin zijn 

nagenoeg alle uiterwaarden tussen Roermond en Kessel, rond de Lus van Linne en vanaf Ohé en Laak 
tot Thorn aangewezen als natuurontwikkelingsgebied (bestaand bos- en natuurgebied, nieuwe natuur, 
ecologisch water). 

2. Door te kiezen voor enkele grote natuurkernen waar het primaat op natuurbeleving en rust ligt ontstaat 
een natuurpark van nationale allure, dat zich kan verhouden met gebieden als de Meinweg en de 
Grensmaas, en een aantrekkingskracht uitoefent op een nieuwe groep bezoekers.  

3. De ontwikkeling van natuurkerngebieden waar de ontwikkeling van natuurwaarden de eerste prioriteit 
heeft is in het moderne verstedelijkende, intensief gebruikte landschap (helaas) noodzakelijk om 
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afdoende overlevingskansen te bieden voor de vele dier- en plantensoorten van het rivierengebied. Als 
gevolg van de klimaatveranderingen is deze noodzaak nog groter. Bestaande populaties moeten 
versterkt worden om als bron te kunnen dienen voor dispersie naar nieuwe leefgebieden, terwijl 
tegelijkertijd nieuwe soorten zich vestigen. 

4. De ontwikkeling van als zodanig herkenbare en benoembare natuurkerngebieden draagt in sterke mate 
bij aan de ruimtelijke identiteit en het recreatieve product van het Maasdal. Robuuste 
natuurkerngebieden hebben een sterke aantrekkingskracht en groot recreatief toeristisch potentieel. 

 
 

De beleidskaart voor de PES (provinciale invulling van de Ecologische hoofdstructuur) uit het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL). 
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Ligging van voorgestelde natuurkerngebieden in het Maasplassengebied. 
 

Ruimtelijke consequenties 
De keuze voor de ontwikkeling van drie natuurkerngebieden vraagt een gerichte inzet en proactieve  
ontwikkeling 
1. De drie natuurkerngebieden moeten worden versterkt en uitgebreid met diverse aangrenzende en 

ingelegen terreinen die nu nog geen natuurbestemming hebben tot aaneengesloten, duidelijk te 
markeren ruimtelijke eenheden. Plassen, geulen én de Maas zelf moeten worden opgenomen, 
beschouwd en ontwikkeld als integraal onderdeel van de natuurkerngebieden. De Maas stroomt op deze 
deeltrajecten als het ware ‘door de natuur’.  

2. Kerngebied Zuidelijke Maasplassen: De terreinen tussen Ohé en Laak en Thorn kunnen samen met de 
gronden rond Stevol (Eiland in de Maas) tot één samenhangende natuurkern ontwikkeld worden. Het is 
dan wenselijk dit gebied aan één te smeden met de verlaagde weerden langs de Grensmaas. Ook de 
oeverzones van de plassen aan de Belgische zijde tot en met het Vijverbroek kunnen desgewenst in dit 
natuurkerngebied worden betrokken en als één ruimtelijke eenheid ontwikkeld, beheerd en 
gepresenteerd worden. 

3. Kerngebied Lus van Linne/Beegderbroek: De Lus van Linne moet versneld worden ontwikkeld tot een 
kerngebied voor met name rivierdynamische natuur. De onbevaren Maasbedding door de Lus kan als 
natuurlijk onderdeel van het kerngebied worden ontwikkeld, samen met de aangrenzende Linnerweerd, 
Isabellagreend en de omgeving van het sluizencomplex bij Osen. Daarnaast vormt het retentiegebied bij 
Beegden onderdeel van deze natuurkern. Hier vormt de afwisseling van natte kwelgebiedjes, broekbos 
en open landschap de specifieke kwaliteit voor natuur en recreatie. 
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4. Kerngebied Noordelijke Maasplassen: Ten noorden van de stuw Roermond ontwikkelt zich de grootste 
samenhangende robuuste eenheid door vanaf de Stadsweide tot aan Reuver de uiterwaarden te 
verbinden binnen één beheersgebied.  

5. Door verdichting van het landschap, bosontwikkeling en duidelijke markeringen moeten de 
natuurkerngebieden als robuuste, samenhangende eenheden herkenbaar worden in het landschap. 

6. Binnen de natuurkerngebieden moet de ontwikkeling van spontane riviernatuur prioriteit hebben. Het 
accent moet liggen op de ontwikkeling van natuurlijke begroeiingen en natuurtypen en het wegnemen 
van allerlei tussengelegen barrières. 

7. De prioriteit voor natuurontwikkeling moet ook voelbaar zijn in de vormgeving. Toegangs- en 
doorgangswegen worden ondergeschikt ingericht door middel van drempels, poorten, 
snelheidsbeperkingen, geen/beperkte verharding, beperkte openbare verlichting, vuilnisbakken, en 
picknicktafels etc.. 
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Ontwerpprincipe 7   

Natuurlijk zoneren  
 
In deze visie worden een aantal grotere kernen voorgesteld die vrij toegankelijk zijn, maar waar het accent ligt op rust en 
natuurbeleving (aansluitend bij principe 6). Binnen de grenzen van het natuurpark wordt ingezet op extensieve 
vormen van recreatie als wandelen, fietsen en kanoën. De zonering die hiervoor nodig is kan zoveel 
mogelijk tot stand komen door 'natuurlijke zonering'; dat wil zeggen zonering en toegankelijkheid op basis van de 
gesteldheid en aard van het gebied. Naast ruimte voor meer verstorende recreatievormen wordt zo ook ruimte voor rust en 
natuur gewaarborgd. 
 

Onderbouwing  
Op dit moment wordt de zonering in het Maasplassengebied gekenmerkt door een sterke verspreiding en 
menging van allerhande vormen van recreatie. In een gebied als de Oolderplas bijvoorbeeld treffen we bijna 
alle vormen door elkaar heen aan: stille watersport, jetski's, speedboten, naaktrecreatie, barbecueënde 
jeugd, volle zwemstrandjes en daar tussendoor vrij toegankelijke natuur voor wandelaars en veldlessen van 
schoolklassen. Enkele van deze vormen gaan momenteel niet goed samen. Bezoekers krijgen niet zelden een 
verrommelde en onrustige indruk met weinig uitstraling en landschappelijke kwaliteit.  
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In feite lopen we in het Maasplassengebied tegen grenzen van het recreatief medegebruik aan, zowel als het 
gaat om verstoring van natuur, als om de belevingskwaliteit van natuurgerelateerde recreatievormen. 
Ecologisch gaat het vooral om het verstoren van watervogels, van broedplaatsen van reigerachtigen en 
roofvogels (Zwarte wouw), maar mogelijk ook om incidentele verstoring van soorten als de Bever en in de 
toekomst mogelijk de Otter. Recreatief gaat het om de kwalitatieve beleving door wandelaars, fietsers en 
langzame recreatievaart. 
 
De meeste elegante manier van recreatieve zonering is zonering die samenhangt met de gesteldheid van het 
gebied zelf. Hierbij valt te denken aan spontane uitsluiting van bepaalde gebieden, doordat ze te nat, te 
ontoegankelijk of te ver weg liggen. Dergelijke vormen van zonering treden nu al op bijvoorbeeld op 
doodlopende landtongen en schiereilanden en beboste oevergronden. 
Op het water kan gedacht worden aan het aanleggen van ondieptes en zandplaten waar geen boten gewenst 
zijn. Door het zomerbed bij Linne te verondiepen wordt het aantrekkelijker voor kano's maar minder 
aantrekkelijk voor recreatievaart met grotere boten.  
Bepaalde vormen van recreatie (met name de snelle recreatievaart) zullen alsnog scherper met regels en 
handhaving gestuurd moeten worden.  
 
 

Links: Het aanmeren van boten in natuurgebied Ooldergreend bij Ool. Rechts de aanleghaven in de Schroevendaalse Plas bij Ohé 

 
 

Ruimtelijke consequenties 
1. In natuurkerngebieden focus leggen op de belevingskwaliteit van de natuur. Hier géén intensieve 

vormen van recreatie, zoals snelle watersport en uitbreiding van jachthavens. 
2. De natuurkerngebieden moeten op het land vrij toegankelijk zijn voor wandelaars en omwonenden. 

Toegankelijk en beleefbaarheid van de natuurkerngebieden vanuit omgeving is van belang voor het 
maatschappelijk welslagen van de natuurgebieden en uitbreiding daarvan. 

3. Voor de Noordelijke Maasplassen (gebied ten noorden van Roermond) dient een fundamenteel andere 
keuze gemaakt te worden dan voor de Zuidelijke Maasplassen. Het noordelijke deel heeft nu nog een 
rustig karakter en moet dat ook behouden.  

4. Waar mogelijk moet de beoogde zonering zoveel mogelijk gerealiseerd te worden door de 
natuurkerngebieden fysiek onbereikbaar te maken door afsluiten van wegen voor gemotoriseerd 
verkeer, verondiepen van doorvaarten etc. De nadruk leggen op aantrekkelijke wandel/fietspaden en 
struinroutes door de gebieden. Met name toegankelijkheid voor auto’s moet worden beperkt, omdat dat 
snel leidt tot massatoerisme, intensieve recreatievormen, maar ook onwenselijkheden als vuilstort en 
drugsdealen.  
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5. Andere manieren van natuurlijk zoneren zijn het vrij laten eroderen van harde oevers, het realiseren 
van schiereilanden en doodlopende landtongen, de aanleg van eilanden, vernatting (door bijv. het 
opzetten van grondwater en het dichten van afwateringen) en de ontwikkeling van dichte begroeiing 
(op plaatsen waar dat ook ecologisch thuishoort) 

6. Belangrijk is tenslotte een goede handhaving, omdat met name snelle watersport (jetski's) nog met 
regelmaat buiten de afgesproken trajecten vaart.
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Ontwerpprincipe 8   

Koester onvergraven en onbebouwde delen 
 
Dit principe erkent het gegeven dat de landschappelijke onbalans van de Maasplassen alleen enigszins 
hersteld kan worden als er niet nog meer gebieden vergraven of op grote schaal bebouwd worden. Vooral de 
gebieden ten noorden van Roermond - die deels nog een onvergraven karakter hebben - verdienen hierbij extra aandacht. 

 
Motivatie 
Landschappelijk zijn grote delen van het Maasplassengebied nauwelijks meer als rivierdal te beleven.  
Het is niet altijd duidelijk waar de rivier ligt of waar de randen van het rivierdal ophouden of juist 
beginnen. Overal dringt zich de vraag op wat nu vergraven is en wat niet. Terreinen met een min of meer 
natuurlijke ontstaansgeschiedenis zijn schaars geworden.  
Dit gebrek aan authenticiteit vertaalt zich in de kwaliteitsbeleving van het gebied, maar ook in de 
ecologische potenties. Veel specifieke natuurwaarden, zoals stroomdalgrasland van oude terrasranden, 
actieve grindgeulen (Oude Maas, Linne) en oude kwelmeanders zijn definitief verdwenen en kunnen in de 
vergraven landschappen ook niet hersteld worden. Het verdwijnen van de landschappelijke leesbaarheid en 
specifieke natuurwaarden betekent dat we zuinig moeten zijn op de onderdelen en gebieden die nog 
onvergraven en min of meer oorspronkelijk zijn.  
Ten noorden van Roermond ligt het grootste areaal aan nog onvergraven gebieden en oorspronkelijke 
landschapsstructuren (terrasranden, oude lopen, beekdalen etc.). Gebieden als het Swalmdal, de 
Donderberg, de Vuilbemden en de terrassen rond Rijkel, Neer en Reuver zijn landschappelijk nog relatief 
gaaf. Ondank het feit dat ook hier grote winplassen tussen liggen (Rijkelse Bemden, Asseltse Plassen, 
winning Kesseleijk) is dit nog steeds een uitgebalanceerder landschap met meer kwaliteit. Dit vertaalt zich 
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enerzijds in andere vormen van recreatie, met de nadruk op natuurbeleving (fietsen, wandelen, b&b, stille 
watersport), anderzijds in  behoud van enkele ecologische kansen die elders verdwenen zijn, zoals 
soortenrijke terrasranden, natuurlijke beekdalen en kwelmeanders. Andere weinig/onvergraven gebieden 
zijn de Linnerweerd en het Beegderbroek. 
 

Ruimtelijke consequenties 
1. Het achterwege laten van nieuwe grootschalige of diepe delfstofwinningen. 
2. Grote terughoudendheid met nieuwe bebouwing op resterende, open terrasgronden. Nieuwe waardering 

en bescherming van de open terrassen ten noorden van Roermond: Buggenum-Neer, Rijkel, Swalmdal, 
Reuver en van terrasranden zoals bij Neer, Linne, Asselt, Donderberg, Beegden etc. 

3. Terughoudendheid met diepe/grootschalige winning en nieuwe bebouwing van het retentiegebied 
Heel/Beegden/Horn. 
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Er bestaan grote verschillen in beleving - maar ook in ecologische kansrijkdom - tussen onvergraven landschappen en sterk vergraven 
gebieden in het Maasplassengebied. Boven: het Swalmdal bij de monding, met een meanderende beek en natuurlijke overgangen naar 
hogere terrassen, als voorbeeld van een relatief onaangeroerd beekdallandschap. Onder: sterk aangelegde landschappen langs de 
Stevolplas en de Schroevendaalse Plas. 
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Kader 2 Omgang met nieuwe zand- en grindwinning 
 
De huidige onbalans in het landschap van de Maasplassen heeft alles te maken met een ongereguleerde 
grindwinning, vooral tussen 1950 en 1990. Hierdoor is het grootste deel van het overstromingsgebied van 
de Maas vergraven op een wijze die weinig rekening hield met de specifieke kenmerken en waarden van het 
gebied. Naast de volledige overstromingsvlakte werd ook de bijzondere geomorfologie van terrasranden, 
oude meanders en stroomruggen weggegraven. Het landschap is daardoor vooral ten zuiden van Roermond 
'onleesbaar' geworden: het is onduidelijk hoe het gebied is ontstaan, wat de logische plekken van de dorpen 
en steden zijn en waar de invloeden van de rivier beginnen en eindigen. Deze landschappelijke verandering 
heeft ook tot een sterke verarming en verandering van de natuur geleidt. De bijzondere stroomdalflora van 
oude terrasranden en oude dijkjes is verdwenen, evenals de specifieke flora en fauna van 
grondwatergevoede kwelgeulen en dynamische rivierafzettingen. In plaats daarvan is een merengebied 
ontstaan waarin duikeenden en andere watervogels hun kans schoon zien.  
Gedurende de jaren '80 ontstond grote maatschappelijke weerstand tegen verdere delfstofwinning in het 
winterbed van de Limburgse Maas. Ook politiek werd eind jaren '80 de negatieve effecten van de 
grootschalige grindwinning erkend. Uit de padstelling die hier het gevolg van was is rond 1990 het plan 
Grensmaas geboren. Dit plan boot ruimte voor grindwinning langs de Grensmaas (Limburg had nog een 
taakstelling voor de landelijke markt), maar wel op een manier die aansloot bij de natuurlijke 
karakteristieken van een vrij afstromende grindrivier. 
Ondanks dit verleden worden recentelijk langs de Zandmaas en de Noordelijke Maasplassen weer plannen 
ontwikkeld waarin diepe zand- en grindwinning een belangrijke pijler vormt. Weliswaar wordt 
tegenwoordig meer gekeken naar de effecten op natuur, maar nog steeds worden er plannen ontwikkeld en 
uitgevoerd die onvoldoende aansluiten bij de specifieke kenmerken van het betreffende riviertraject 
('Genius of the place'). Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe ideeën voor diepe zandwinning bij Oijen en 
grindwinning op de terrassen rond Neer en Kessel. Maar een vergelijkbare conclusie gaat op voor de aanleg 
van grootschalige omputgeulen en zandplassen langs de Zandmaas bij Lomm en Well-Aijen. Bij deze laatste 
twee projecten worden plassen en geulen in grote kleibergingen aangelegd, waarin onvermarktbaar en soms 
gebiedsvreemd materiaal wordt verwerkt. Bij het graven van de dekgrondbergingen worden grote volumes 
zand en grind gewonnen. In de bergingen worden vervolgens geulen aangelegd die nog steeds niet 
aansluiten bij de specifieke kenmerken van het riviersysteem. Zo is de geul van Lomm sterk 
overdimensioneerd, ligt op een verkeerde plaats in het landschap en is onderdeel van kunstmatig 
dekgrondberging zonder grind of zandbodem en zonder de karakteristieke kwelinvloeden (zie figuur). 
Hierbij verdwijnen op vergelijkbare wijze karakteristieke landschapsstructuren (terrasranden, droge 
terrassen, kwelgeulen, beeklopen) en worden natuurlijke processen (kwel, overstroming, aanzanding) niet 
op een juiste manier hersteld en benut. In feite laten we opnieuw systeemvreemde elementen achter, 
hoewel nu niet meer in de vorm van diepe plassen. 
Onderdeel van deze visie is een heldere kijk op de omgang met grind en zandwinning langs de Maas. 
Belangrijk hierbij is een verschuiving in het Provinciale ontgrondingenbeleid, waarbij niet meer het 
Maasdal als eerste zoekgebied in beeld komt, maar eerder gebieden buiten het unieke terrassenlandschap 
van de Midden- en Noord-Limburgse Maas. Zo heeft het landschapsecologisch de voorkeur om eerder 
heldere zwemplassen in de hoge dekzandgebieden van Midden/Noord-Limburg aan te leggen, dan troebele 
overstromingsgeulen en dekgrondbergingen in het unieke terrassenlandschap van de Zandmaas.  
Op beperkte schaal kan nog steeds ruimte bestaan voor grind en zandwinning in het Maasplassengebied. 
Hierbij staat delfstofwinning echter in dienst van het landschappelijke eindresultaat en niet andersom. Met 
andere woorden delfstoffen kunnen nog steeds als bijproduct van een inrichtingsproject gewonnen worden, 
maar zonder taakstellingen vanuit het ontgrondingsbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het graven van 
een smal kwelscherm (waarbij grind vrijkomt) tegen het Lateraalkanaal aan of het aanleggen van een 
ondiepe kwel/hoogwatergeul in de bocht bij de Weerdbeemden (in de lage overstromingsvlakte).  
Belangrijk is in dit verband extra aandacht en inhoudelijke begeleiding voor de kwaliteit van de Zandmaas 
Pakket II-projecten.  
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Dwarsdoorsnedetekeningen van de aanleg 
van enkele geulvarianten in het 
terrassenlandschap van de Maas: 
A. De bestaande uitgangssituatie; 
B. Een optimale, systeemeigen inrichting 
waarbij een ondiepe kwelgeul tegen de 
terrasrand wordt gegraven, door het 
oppervlakkig verwijderen van de 
bovenlaag; 
C. Variant waarbij een kleine, lokale 
dekgrondberging 'op het droge' wordt 
aangelegd die optimaal (zandig) afgewerkt 
wordt; de kwelgeul kan nog steeds 
optimaal gerealiseerd worden. 
D. Brede omputvariant met diepe 
zandwinning zoals die thans bij Lomm 
wordt aangelegd, waarbij de 
oorspronkelijke geomorfologie wordt 
vergraven en een grote, systeemvreemde 
geul in de dekgrondberging wordt 
aangelegd.   
(uit: Peters, 2009).  
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Ontwerpprincipe 9 
Versterk de ecologische netwerken 
 
Voor het optimaal functioneren van het Maasplassengebied is een vrije uitwisseling tussen het Maasdal en de 
aangrenzende hogere gronden van essentiële betekenis. Door de voortgaande ontwikkeling van bebouwing, 
infrastructuur en intensivering van het agrarisch landgebruik zijn de mogelijkheden daartoe de afgelopen 
decennia sterk afgenomen en in de huidige situatie is het al moeilijk om deze verbindingen te realiseren.  
Daarom moet zoveel mogelijk nu nog beschikbare ruimte voor het realiseren van ecologische 
verbindingen vrij gehouden worden én optimaal worden ingericht en beheerd. 

 
Onderbouwing 
Versnippering van natuur is een direct gevolg van zowel verstedelijking, de ontwikkeling van infrastructuur 
als de intensivering van ons landgebruik. De mogelijkheden voor planten en dieren om zich door het 
landschap vrijelijk te verplaatsen zijn daardoor zeer beperkt. 
Ook in de rivier zijn de migratiemogelijkheden sterk afgenomen. Met name de aanleg van de stuwen, harde 
oevers en kruisende infrastructuur beperkt de mogelijkheden voor vrije uitwisseling van dieren en planten 
langs de rivier.  
Vrije migratiemogelijkheden zijn allereerst van belang voor de diverse diersoorten die nu reeds in het 
Maasdal en directe omgeving voorkomen,. Voor middelgrote zoogdieren als Das, Ree, Vos, Boommarter, 
Steenmarter, Hermelijn, Wezel, Bunzing etc. is een goed ecologisch netwerk tussen het Maasdal, de 
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beekdalen en hogere gronden van groot belang om een gezonde regionale populatie te kunnen opbouwen. 
Dat geldt nog in versterkte mate voor die soorten die nog niet of niet meer in het Maasdal voorkomen. 
Voor soorten als Otter, Wilde kat, Wild zwijn en wie weet op termijn Edelhert is een goed functionerend 
ecologisch netwerk van levensbelang voor hervestiging. 
 

Ruimtelijke consequenties 
1. De prioriteit moet worden gegeven aan het ontwikkelen van vijf robuuste ecologische verbindingen 

tussen het Maasdal en de hogere gronden: 

- Bij Beesel een robuuste verbinding met de hogere Rijnterrassen 

- Bij Asselt een vrije verbinding naar het Swalmdal 

- Bij Neer een brede natuurlijke monding van de Neerbeek naar het Leudal 

- Bij Beegden een verbinding met de Beegderheide 

- Bij Linne een zo breed mogelijke verbinding tussen het Maasdal enerzijds en het Roerdal en de 
Maasterrassen anderzijds. 

2. Daarnaast is een aantal secundaire verbindingen relevant, met name via toestromende beken (o.a. 
Vlootbeek, Roer,  Geleenbeek etc.). In alle toestromende beken is de ontwikkeling van een natuurlijke 
vrij instromende beekmonding van belang. De aanleg van vistrappen en natuurlijke oevers en 
begeleidende beplanting is daarbij van grote betekenis. 

3. In de Maas zelf is de aanleg van natuurlijke oevers, vistrappen en stuwpasserende nevengeulen van 
groot belang voor een vrije uitwisseling. 

 
 

Belangrijke ecologische 
verbindingsrichtingen met 
andere natuurgebieden in 
de regio 
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