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Samenvatting 
 

 

 

 

 

In 2006 ondertekenden de gezamenlijke waterschappen en Rijkswaterstaat een convenant om samen de 

beekmondingen langs de Maas ecologisch te verbeteren, later opgegaan in de opgave voor de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Inmiddels zijn voor verschillende beekmondingen plannen opgesteld of reeds 

maatregelen uitgevoerd. Voor een restgroep van beken, het zogenaamde ’oranje cluster’,  is onduidelijk of 

herstel van de monding voldoende meerwaarde oplevert voor de KRW. In deze studie is onderzocht voor welke 

van deze beken herstel van de monding kosteneffectief is en voldoende ecologische meerwaarde oplevert. 

Voor de beken waarvoor dit kansrijk is zijn direct maatregelen uitgewerkt. Voor de beken waarvoor herstel niet 

kansrijk (en/of kosteneffectief) wordt geacht, is in dit rapport onderbouwd waarom dit het geval is. Deze analyse 

levert de basisinformatie waarmee de waterbeheerders een keuze kunnen maken voor de selectie van 

beekmondingen in de verdere planvorming.  

 

Er zijn maar drie beken uit het Oranje Cluster die ook KRW-water zijn (Geldernsch-Nierskanaal, Aalsbeek en het 

Drongelens Kanaal). Voor deze watergangen zijn vanuit de waterschappen concrete doelstellingen 

geformuleerd. Dat betekent echter niet dat er voor de andere beeklopen geen verbeterdoelen zijn: alle 

wateren moeten uiteindelijk (in 2027) in een “goede ecologische toestand” verkeren.  

 

Maatregelen zijn tot stand gekomen vanuit zowel een uitgebreide systeemanalyse (wat is de natuurlijke toestand 

van de beek, welke hydrologische en morfologische processen zijn passend) als een ecologische (soort)analyse 

(huidige toestand en potenties voor soorten). Daarnaast is in beeld gebracht wat mogelijke belemmeringen en 

knelpunten kunnen zijn voor de uitvoering van maatregelen, zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen, 

infrastructurele knelpunten, de eigendomsposities en de archeologische waarden van het gebied.  

Van de voorgestelde maatregelen is de verwachte meerwaarde voor de KRW ingeschat. Voor maatregelen die 

op korte termijn uitgevoerd zouden kunnen worden, is ook een kostenberekening gemaakt, zodat de 

kosteneffectiviteit bepaald kan worden. Ook dit vormt een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke prioritering 

door de waterbeheerders. 

 

Van de twintig beekmondingen uit het ‘oranje cluster’ zijn twee beken afgevallen voor maatregelen, de Mookse 

molenbeek en de Latbeek. Voor de Latbeek is echter wel een plan tot afkoppeling ontwikkeld. Bij de overige 18 

beken bestaan aanzienlijke verschillen in de schaal en impact van de maatregelen. In grote lijnen kunnen we 4 

typen maatregelen onderscheiden: 

 

1. Ontstening van (Maas en beek)oevers: Voor 7 beekmondingen wordt alleen ontstening van (een deel 

van) de oevers en bedding van de beekmonding en haar benedenloop voorgesteld: de Voer, de 

Tasbeek, de Aalsbeek, de Aijense beek, de Rekgraaf, de Sluisgraaf en de Gasselse loop. Deze 

maatregelen hebben geen hele grote ecologische effecten, maar kosten meestal ook weinig en zijn 

vaak relatief eenvoudig uitvoerbaar (wellicht m.u.v. de Voer).  

 

2. Aanleg van een nieuwe beekloop: Voor 5 beken en maatregelvarianten wordt voorgesteld een nieuwe 

beekloop te graven, al dan niet meanderend. Het gaat hierbij om het Afwateringskanaal Neer-

Musschenberg (nieuwe Wijnbeek), de Stepkensbeek, de Sambeekse Uitwatering, de Kleefse Beek en om 

een lokale maatregel langs de Asseltse Leigraaf (aankoppeling moerasje). In sommige gevallen is het 

verwijderen van drempels en stuwtjes onderdeel van de voorgestelde maatregelen. Ecologisch is dit van 

belang omdat met hermeandering ook weer morfologische activiteit en variatie gaan optreden. Er 

vormen zich nieuwe zandbanken, stroomgeultjes en steilwanden en er ontstaat meer variatie in diepte 

en stroomsnelheid.   

 

3. Herstel (kwel)geulen en oude meanders: Voor een 6-tal ‘beken’ wordt ingezet op grootschaliger 

systeemherstel, met name waar het gaat om lossingen van natuurlijke (kwel)geulsystemen (zie § 3.3.3 en 

3.4.4). Dit zijn van oorsprong geen beken maar gegraven waterloopjes, die de overvloed aan uittredend 

grondwater naar de Maas afvoeren. De maatregel bestaat uit het herstel van de oude kwelgeulen, 

waarbij de beek onderdeel uit gaat maken van de nieuwe kwelgeul of vaak zelfs wordt opgeheven. 

Ecologisch zijn dit doorgaans (zeer) waardevolle maatregelen, hoewel ze vanuit de actuele KRW-

systematiek nog onvoldoende gewaardeerd kunnen worden (zie bijlage 3). Tegelijkertijd gaat het soms 

om relatief kostbare maatregelen vanwege noodzaak tot grondaankoop en grondverzet. Het gaat 

hierbij om de Stepkensbeek, de Vorstermolenbeek, de Looise graaf, de Heijense leigraaf en de Kleefse 

Beek. Daarnaast is voor de Voer herstel van de oude grindgeul rond het eiland ‘Wale Greend’ en voor  

De Vliet het herstel van een oude boogmeander in de Diedensche Uiterdijk uitgewerkt.  

 

4. Natuurtechnische herinrichting: Voor het Drongelens kanaal is een uitwerking gemaakt voor een 

natuurtechnische oever, die de ecologie van deze monding als geheel kan verbeteren, en mogelijk het 

functioneren van de vissluis in de Bovenlandse Sluis. 
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Onderdeel van deze verkenning is ook om een prioritering aan te brengen in de voorgestelde maatregelen. 

Hiervoor zijn 3 prioriteitsklasses opgesteld op basis van ecologische meerwaarde, urgentie en complexiteit van de 

maatregelen en knelpunten. Voor een deel van de beken is bovendien een inschatting van de 

kosteneffectiviteit gemaakt. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Een definitieve 

selectie van beekmondingen uit het Oranje Cluster zal uiteindelijk door de waterbeheerders zelf gemaakt 

worden.  

 

Een aantal grotere kwelgeulprojecten kunnen worden gecombineerd met de uitvoering van het 

HWBP/Deltaprogramma. In dat kader is speciewinning voor de dijken nodig, en het kan win-win zijn om dit direct 

in de vorm van KRW-projecten uit te voeren. Hiertoe is op korte termijn overleg met het projectbureau van het 

HWBP/Waterschap Limburg nodig. Een andere urgente actie is het vastleggen van de gronden rond de Heijense 

Leigraaf – reeds in eigendom van de Staat – voor uitvoering van een geulenproject alhier. 

 

Dat sommige individuele maatregen per stuk een kleine bijdrage leveren, hoeft geen reden te zijn om ze niet uit 

te voeren. Elke kleine maatregel draagt bij aan een groter bouwwerk dat op een bepaald moment het verschil 

gaat maken. De balans zal naar verwachting doorslaan (naar een positieve EKR-score) als een aanzienlijk deel 

van de rivierhabitats in natuurlijke staat hersteld zal zijn en de natuurlijke processen de negatieve drukfactoren 

gaan overheersen.  

 

SAMENVATTENDE TABEL VAN MAATREGELEN, EFFECTIVITEIT, KOSTEN EN PRIORITERING, PER BEEKMONDING. 
Beekmonding  Maatregelen Prioriteits- 

klasse 

Ecologische 

meerwaarde 

van de 

maatregel(en) 

voor de KRW 

Inschatting 

kosten (ex BTW 

in K€, afgerond) 

Kosten- 

effectiviteit 

(zie bijlage 7) 

 

Knelpunten 

Voer Korte termijn: Verwijderen stortstenen in de buitenbocht waar de 

Voer het winterbed inkomt. Desgewenst losse breuksteen in de 

monding verwijderen. 

2 ++ 43 (Matig) 

kosteneffectief 

e 

  (Midden)lange termijn: Herstel oude grindeiland 'De Wale 

Greend' en het Caestert Maasje; Voer komt hier dan in uit 

(historische / natuurlijke situatie herstellen). 

3 ++++g - - e 

Asseltse Leijgraaf  Korte termijn: Doorstroombaar maken Kerkmoerasje.  

Bestaande monding opgestuwd door Maaspeil, met goed 

ontwikkelde rietbegroeiing; riet handhaven in het beheer. 

2 + 22 Weinig  

Kosteneffectief  

e 

  (Midden)lange termijn: Herinrichting Asseltse Leijgraaf 

benedenstrooms van de Vuilbemden als kwelrijke Maasmeander.  

3 +++ - - e,a 

Afwateringskanaal Neer-

Musschenberg 

(Midden)lange termijn:  Ontwikkelingsplan voor de Wijnbeek met 

water uit het Afwateringskanaal.  

Maatregelen in het kanaal worden niet voorgesteld vanwege 

extreem verval en cultuurhistorische status. 

3 +++ - - k,i,e,a 

Tasbeek Korte termijn: Ontstenen Maasoever en monding, met behoud 

grote wilgen/elzen. Verder reeds heringericht. Verstevigen 

drempel bij buis onder weg. 

1 + 1 Matig 

kosteneffectief  

h 

Aalsbeek Korte termijn: Verwijderen van alle breuksteen in de bedding van 

de monding (handhaven in oevers). Ligt met name tussen 

Maasoever en de fietsbrug. 

1 + 2 Matig 

kosteneffectief  

K,i,a 

Stepkensbeek Korte termijn I, Beekvariant: Stepkensbeek via de 

Genooijerbroeklossing leiden; nieuwe monding nabij de brug A67. 

Hierdoor ontstaat kleiner verval, stuwdrempels kunnen 

verdwijnen. Huidige monding vervalt. 

2 +++ 78 Kosteneffectief a 

  Korte termijn II, Kwelgeulvariant: Herinrichting tot 

grondwatergevoede geul, beek mondt uit in de geul en zijgt uit 

naar de Maas. 

2 +++g 77 Kosteneffectief a 

Vorstermolenbeek (Midden)lange termijn: Echte kwelwaterlossing, gegraven om het 

achterland en natte grondwaterlaagtes te ontwateren. Op termijn 

kan de Vorstermolenbeek onderdeel uitmaken van de aanleg van 

een of meerdere kwelgeulen; Op korte termijn geen effectieve 

maatregelen. 

3 ++++g - - e,a 

Latbeek (Midden)lange termijn:  

Voorgesteld wordt het afvoergebied van de Latbeek via de 

monding van de Haagbeek te laten afwateren, en dus te koppelen 

met andere afwateringen.  

3 +(++) - - e,i,a 

Geldernsch-Nierskanaal Korte termijn: Verwijderen oeverbestorting noordoever monding, 

tussen Maas en rijksweg; breuksteen verwerken als 

onderwaterdrempel in Maas 

1 ++ 7 Kosteneffectief a 

Looise Graaf Wellerlooi (Midden)lange termijn: Herstel van het kwelmoeras oostelijk van 

de rijksweg; zo mogelijk aankoppeling op de kwelgeul van Kleine 

Broekgraaf richting Well, i.s.m. Limburgs Landschap dat hier 

gronden heeft aangekocht. Koppeling eventueel aan HWBP. 

2 +++g   - k,a 

Aijense Beek Korte termijn: Verwijderen stortstenen uit de directe monding, 

met behoud opgaande bomen. Meandering en verlegging nabij 

dijk is reeds uitgevoerd. 

1 + 2 Matig  

kosteneffectief 

a 

Rekgraaf Korte termijn: Verwijderen maaskeien en stortstenen in de directe 

monding; rest beekloop kansarm: afwateringssloot begroeid met 

Maasheggen en singels; behoud daarvan weegt zwaar bij SBB. 

1 + 7 Matig  

kosteneffectief 

n 

Sambeekse Uitwatering (Midden)lange termijn: Sambeekse Afwatering wordt tot aan de 

tweede stuw bij Sambeek vrij afstromend, nieuw te graven 

beekloop, beddingophoging en verwijderen van stuwtje in de 

monding 

3 +++ 900 Weinig  

kosteneffectief 

k, i, e,a  

Heijense Leigraaf Korte/Middenlange termijn: Heijense Leijgraaf wordt onderdeel 

van nieuwe kwelgeulen langs de terrasrand van Afferden; actuele 

monding vervalt / overloop naar Kleefse Beek. 

2 ++++g 306 Kosteneffectief e,k,a 
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Kleefse Beek (Midden)lange termijn: Benedenloop Kleefse Beek wordt verlegd 

naar noorden, wordt onderdeel van de oude Maasgeul die hier 

ligt; beekloop krijgt zowel binnen- als buitendijks licht slingerend 

karakter; huidige monding en duikerwerk opheffen. Afhankelijk 

van grondverwervingsmogelijkheden de lange (voorkeur) of korte 

variant.  

Langs de loop oostelijk van de Rijksweg (De Smele) alle houten 

beschoeiing verwijderen, zo nodig oeverstroken aankomen; licht 

slingerende loop aanleggen. 

3 ++++g - - k,i,e,a 

  Terugvaloptie: handhaven actuele mondingloop, slingerend 

aanleggen, Duiker met stuw vervangen door brug. Geen herstel 

Oude Maasloop. Echter sterk verval, insnijding te verwachten, 

beddingophoging toepassen. 

3 ++ - - i,e,a 

Mookse Molenbeek Complexe situatie, met een verdroogde beek, geen 

watervoerende monding, weinig kansrijke inrichtingsmaatregelen 

denkbaar zonder verhoging debiet; eventueel kan meer of al het 

water oostelijk naar de Tielebeek geleid worden, via de Grote Siep; 

dit om de Tielebeek van meer water te voorzien en dat systeem 

beter te ontwikkelen; echter dan verdwijnt het water voor de 

dorpsloop en de vijvers bij de Riethorst. In dorp kan gedacht 

worden aan waterproject "Water Werkt" van Beek-Ubbergen. 

- 0 - - i,e,a 

Sluisgraaf Korte termijn: Afgekoppelde waterloop, geen achterland meer; 

behoud als lagune langs de Maas. Aanbrengen omgevallen 

populier in overgangszone van land naar water (in de lagune). 

1 + - - - 

Gasselse Loop Korte termijn: Verwijderen stortstenen uit directe monding. 1 + 2 Matig  

kosteneffectief 

e 

  (Middel)lange termijn: Afkoppelen Gasselse loop van agrarisch 

gebied zuidelijk van de provinciale weg bij Gassel (op Tochtsloot 

zetten); 

Aanleg kwellaagtes rond de actuele loop; monding vervalt of 

wordt overlaat voor piekafvoeren. 

3 ++(+) - - - 

De Vliet (Midden)lange termijn: Aanleg/herstel van de Oude 

Maasmeander; uitgraven (gecompartimenteerde) Maasgeul, 

laagdynamische natuur. Geen verbinding met de Maas. 

2 ++++g - - - 

Drongelens kanaal (Midden)lange termijn: Ontwikkelen oostelijke oever tot 

natuurvriendelijke oever.  

2 ++ 56 Matig 

kosteneffectief 

i 

      g = aanleg (kwel)geul  

Legenda prioriteitsklassen           

Prioriteitsklasse 1. Kansrijk of urgent, relatief eenvoudig uitvoerbaar 

  

    
   

Prioriteitsklasse 2. Betrekkelijk kansrijk, maar met verdere uitwerking  

  

    
   

Prioriteitsklasse 3 Beperkt /onzeker kansrijk complex  

  

  
   

 

   

              

Legenda ecologische 

meerwaarde 

            

++++ Zeer grote meerwaarde           

+++ Aanzienlijke meerwaarde            

++ Redelijke meerwaarde           

+ beperkte meerwaarde           

0 geen / nauwelijks meerwaarde           

              

Legenda knelpunten             

e=eigendom, k=kabels en 

leidingen, i = 

infrastructuur, 

a=archeologie, 

h=hydrologie, n=NGE 

(explosieven)  
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1. Inleiding 
 

 

 

 

1.1 Aanleiding en doel  
 

In 2006 ondertekenden de gezamenlijke waterschappen en Rijkswaterstaat een convenant om samen de 

beekmondingen langs de Maas ecologisch te verbeteren. Deze afspraak is onderdeel van het 

maatregelenpakket dat onder de vlag van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) langs de Maas wordt 

uitgevoerd. Basis voor de beekmaatregelen vormde het “streefbeeld beekmondingen”, dat in 2007 werd 

gepubliceerd (Peters e.a., 2007). 

 

Inmiddels is een aantal beekmondingen en benedenlopen in het winterbed van de Maas aangepakt, zoals de 

Eckeltse Beek, de Vierlingsbeekse Molenbeek, de Tielebeek en de Oeffelter Raam. Een serie andere 

beekmondingen staat in de planning om op korte termijn heringericht of verbeterd te worden. De verschillende 

beekmondingen zijn onderverdeeld in zogenaamde realisatiestromen (clusters), met ieder een eigen planning 

en urgentie. 

 

Van een 20-tal beekmondingen wil Rijkswaterstaat, het Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas de 

kansrijkdom nader onderzoeken, alvorens tot uitwerking en uitvoering van maatregelen over te gaan. Het gaat 

veelal om wateren die niet als KRW-water aangemerkt zijn, deels met een kunstmatige oorsprong en het zijn 

vaak kleinere wateren. Voor deze beken uit het zogenaamde “Oranje Cluster”, is het wenselijk om eerst na te 

gaan welke “nut en noodzaak” eventuele maatregelen hebben, in relatie tot KRW-doelen en ecologische 

watersysteemdoelen. Met andere woorden: Langs welke van deze beken zijn effectieve maatregelen kansrijk en 

uitvoerbaar, en langs welke niet. Daarnaast was een actualisatie van kansrijkdom noodzakelijk, mede omdat het 

streefbeeld uit 2007 inmiddels meer dan 10 jaar oud is. Deze rapportage bevat het eindresultaat van deze 

analyse en een uitwerking van kansrijke maatregelen. 

 

1.2 Afbakening en reikwijdte 
 

1.2.1 Afbakening van de inhoud van dit rapport 

Dit rapport heeft het karakter van een verkenning. De adviezen over welke beekmondingen kansrijk / effectief 

zijn voor herstelmaatregelen, heeft plaatsgevonden op basis van een nauwgezette landschapsecologische en 

soortecologische analyse (incl. KRW-doelen).  

 

De voorgestelde maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt tot op het niveau van schetsontwerpen en 

inrichtingsprincipes. Afhankelijk van wat er reeds bekend was over de beken (bv. bestaande plannen) kunnen 

hierbij verschillen in detailniveau van de planuitwerkingen bestaan (van sommige beeksystemen was bv al een 

vrij uitgewerkt plan). Met name de grotere plannen moeten in een later stadium nog verder uitgewerkt worden, 

bv. naar aanleiding van grondwatergegevens of grondboringen, of de schaal van het voorgestelde plan (bv. 

Afwateringskanaal Neer of De Vliet / Diedensche Uiterdijk). 

 

Voorafgaand aan een verdere uitwerking van de plannen zullen Rijkswaterstaat en de beide waterschappen 

een definitieve keuze maken voor dit cluster van beken, mede op basis van de hier uitgevoerde kosten-

batenanalyse en voorgestelde prioritering.   

 

1.2.2 Definitie van ‘beekmonding’ 

Wanneer we in dit rapport spreken over ‘beekmondingen’ dan wordt in feite de gehele beekloop bedoeld die 

binnen het officiële winterbed van de Maas ligt. Vaak is dit het buitendijkse deel van de benedenloop, maar 

soms strekt het officiële winterbed van de Maas zich uit tot het binnendijkse gebied. In Figuur 1 is de ligging van 

de 20 beken weergegeven, inclusief de begrenzing van het winterbed en ligging van de winterdijken. 

 

1.3 Leeswijzer 
 

Deze verkenning is als volgt opgebouwd: 

 

• Hoofdstuk 2: Hierin wordt kort ingegaan op de gevolgde aanpak en methodiek in deze studie. Wat is de 

volgorde van activiteiten geweest en hoe is deze analyse gefaseerd aangepakt? 
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• Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 3 gaat over enkele meer algemene uitgangspunten en principes voor 

maatregelen en ecologische overwegingen die in brede zin langs veel van de beekmondingen spelen. 

Het gaat om (hier gehanteerde) principes die vervolgens niet bij de behandeling van elke individuele 

beekmonding (H4) terug hoeven te keren. 

• Hoofdstuk 4: Dit is de kern van het rapport, waarin alle 20 beekmondingen uitgebreid worden 

behandeld. Er is zowel een (landschapsecologische) systeemanalyse als soortecologische analyse 

vertaald in een serie maatregelen (of juist geen maatregelen). Ook wordt ingegaan op knelpunten, de 

eigendomssituatie en eisen en randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de 

maatregelen (zie verder in H2). De maatregelbeschrijving is zo opgesteld dat hier optimaal eisen voor 

verdere planvorming en uitvragen uit afgeleid kunnen worden. 

• Hoofdstuk 5: Dit hoofdstuk geeft een prioritering aan voor maatregelen langs de verschillende 

beekmondingen. Het vormt een advies aan de Waterschappen en Rijkswaterstaat over de urgentie en 

kansrijkdom van de voorgestelde maatregelen en vervolgacties. 

 

 
Figuur 1 Ligging van 
de 20 

beekmondingen uit 
het 'Oranje Cluster'. 
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2. Aanpak en methode 
 

 

 

 

Dit hoofdstuk geeft een beknopte toelichting op de werkwijze voor de selectie van beekmondingen uit het 

oranje cluster die in aanmerking komen voor herstelmaatregelen, en de uitwerking van de passende 

maatregelen. De KRW is leidend in dit proces; het gaat immers om het KRW-maatregelenprogramma. Maar bij 

het ontwerpen van maatregelen wordt ook breder gekeken, bijvoorbeeld naar andere ecologische doelen, de 

landschapsecologische context en eigenheid van de beek en het algemeen ecologisch functioneren.  

 

2.1 Stapsgewijze aanpak 
 

Doel van deze studie is op een heldere en onderbouwde wijze een selectie te maken van beekmondingen uit 

het “oranje cluster” die in aanmerking komen voor herstel en ook te onderbouwen waarom bepaalde beken 

juist afvallen. Hiervoor hebben wij een stapsgewijze aanpak gevolgd.  

 

� In fase 1 is de benodigde informatie over de beekmondingen verzameld en zijn op basis van de huidige 

toestand, de mogelijkheden en meerwaarde voor/van herstelmaatregelen geïnventariseerd. Op basis 

hiervan is een selectie gemaakt van beekmondingen waarvoor herstelmaatregelen uitgewerkt worden.  

� In fase 2 zijn voor deze beken concrete maatregelen uitgewerkt, waarbij o.a. een knelpuntenanalyse, een 

kosteninschatting is gemaakt en de verwachte ecologische effecten beschreven zijn. 

 

Fase 1 Inventarisatie en projectkeuzes   

 

• Inventarisatie: Stap één bestond uit het verzamelen van de benodigde basisinformatie voor het bepalen 

van “nut en noodzaak” van herstel van de beekmonding. Hiervoor hebben we veldbezoeken uitgevoerd 

aan alle genoemde beekmondingen; tijdens de veldbezoeken is de actuele toestand van de beekmonding 

in beeld gebracht, inclusief ecologische en morfologische knelpunten (bestortingen, aansluiting op de 

Maas, beddingtoestand etc.). Deze basisinformatie is vastgelegd in factsheets per beek en deels verwerkt in 

de overzichtstabel en de beschrijvingen in hoofdstuk 4.  

• Systeemanalyse van de betreffende beekmonding: In deze stap is de historische/natuurlijke morfologie en 

de aard van de beekmonding (streefbeeldtype) beschreven aan de hand van o.a. veldbezoeken, 

bronnenonderzoek historische kaarten, hoogtekaarten, geologische kaarten, GIS-bestanden etc.. Deze 

beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 4. 

• Inventarisatie van overige en niet-zichtbare knelpunten voor het uitvoeren van maatregelen: In deze stap 

zijn overige aandachtspunten van de betreffende beekmonding aan de hand van een GIS-analyse in kaart 

gebracht, zoals  eigendomssituatie, aanwezigheid van kabels en leidingen en eventuele archeologische 

waarden. Het gaat hier om (deels niet-zichtbare) knelpunten die de uitvoering van maatregelen kunnen 

bemoeilijken of tot hogere kosten kunnen leiden. Deze informatie is ook opgenomen in de factsheets en telt 

mee bij het bepalen van de ’go-no go’ voor de beken, het ontwerpen van de maatregelen en de 

kostenberekening. NB: het gaat hier dus niet om knelpunten die maken dat de beek niet haar optimale 

ecologische waarde heeft: in principe is dit knelpunt voor alle beken hetzelfde, namelijk: de beek verkeert 

niet meer in haar natuurlijk staat door wijzigingen in morfologie, hydrologie en waterkwaliteit. Met 

inrichtingsmaatregelen kan alleen gewerkt worden aan het verbeteren van de morfologie. Door deze zo 

natuurlijk mogelijk te maken zal de ecologische kwaliteit toenemen. Knelpunten die maximaal morfologisch 

herstel in de weg zitten (zoals voornoemde aspecten) maken dat een soms een aangepast ontwerp 

gemaakt moet worden of dat een lager ecologisch herstelniveau bereikt wordt. 

• Ecologische afwegingen: nut en noodzaak: Op basis van de huidige toestand van de beek is een eerste 

inschatting gemaakt van nut en noodzaak van herstelmaatregelen. Hierbij is gelet op de ecologische 

toestand en het belang van connectiviteit en habitatfunctie (zie toelichting in § 3.3). De uitkomsten hiervan 

zijn opgenomen in de afwegingstabel in bijlage 5.   

• Selectie beekmondingen voor uitwerking maatregelen : Op basis van alle verzamelde informatie is een 

beoordelingstabel (Bijlage 6) opgesteld. In deze tabel zijn de belangrijkste karakteristieken en knelpunten 

van de beekmondingen uit de fact sheets samengevat. Op basis van deze tabel is samen met de 

opdrachtgevers een selectie gemaakt van beekmondingen die voor herstel in aanmerking komen. Voor de 

beekmondingen die afvallen is een beknopte motivatie opgesteld (hoofdstuk 4). 

 

Fase 2 Selectie, uitwerking maatregelen en kosten- en ecologisch beoordeling  

 

• Uitwerking maatregelen: Voor de geselecteerde beekmondingen zijn maatregelen uitgewerkt in de vorm 

van schetsontwerpen met een maatregelbeschrijving. Hierbij is in enkele gevallen onderscheid gemaakt 
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tussen korte en (middel)lange en termijn maatregelen. Dit is met name gebeurd op basis van 

uitvoerbaarheid vanuit o.a. de eigendomssituatie, complexiteit van verdere plandetaillering en knelpunten. 

• Kostenraming: Op basis van de schetsontwerpen is voor een deel van de maatregelen een globale 

kosteninschatting uitgevoerd. Dit kan meegenomen worden als beslispunt voor definitieve uitvoering. De 

aannames en uitgangspunten voor deze kostenberekening zijn beschreven in Bijlage 4.  

• Ecologische meerwaarden: Ook is een inschatting gemaakt van wat de maatregel oplevert qua 

ecologische meerwaarden. Hierbij is geredeneerd vanuit het perspectief van de KRW, maar ook vanuit 

andere ecologische doelen (b.v. Natuurnetwerk Brabant (NNB) en -Limburg (NNL)). 

Om gevoel te krijgen voor de mate waarin maatregelen een bijdrage leveren aan het ecologische herstel 

(ecologische meerwaarde) en om een zekere kwantificering van de kosteneffectiviteit te kunnen opstellen 

(zie bijlage 4), zijn de maatregelen ingedeeld in categorieën van “ecologische meerwaarde”. Hieronder 

staat de gebruikte categorisering met gehanteerde definities weergegeven: 

 
++++ Zeer grote 

meerwaarde 

Grootschalig ecosysteemherstel waarbij kenmerkende hydromorfologische processen over grotere oppervlakte hersteld 

worden. > 10 ha nieuw, hoogwaardig natuurgebied of > 5 km herstel / herinrichting van de beek, of > 5 ha en > 3km beek 

tegelijkertijd. 

+++ Aanzienlijke 

meerwaarde  

Door groter oppervlak maatregel, door positief effect op beek en rivier of effect op meerdere soortgroepen; beekherstel 

(herinrichting, nieuwe beekloop > 500 m en < 5 km), maatregel 1-10ha nieuw, hoogwaardig natuurgebied 

++ Redelijke 

meerwaarde 

Redelijk groot effect op ecologie van de beek en meerdere soortgroepen; Oeveringrepen van 100-500 meter en maatregelen 

< 1 ha nieuw, hoogwaardig natuurgebied; of een kleine ingreep die vervolgens grootschaligere morfologische veranderingen 

in gang zet (bv. bij de Voer). 

+ beperkte 

meerwaarde 

Door beperkt oppervlak, klein effect op beek of rivier of effect slechts op één soortgroep. Lokale, kleine maatregel en 

oeveringrepen < 100 m 

0 geen / nauwelijks 

meerwaarde 

Nauwelijks ecologische effecten te verwachting. 

 

 

2.2 Criteria voor de beoordeling  

 

2.2.1 Fase 1: Beoordeling kansrijkdom voor maatregelen  
 

LANDSCHAPSECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE  

In fase 1 is een uitgebreide systeemanalyse uitgevoerd per beekmonding. In deze landschapsecologische 

analyse staan vragen centraal als:  

 

• Wat is het natuurlijke karakter van de betreffende beekmonding (wat past binnen het DNA van deze beek, 

en wat ook niet)? Hierbij is een koppeling gelegd met de typologie voor beekmondingen zoals die 

beschreven is in het Ecologisch Streefbeeld Beekmondingen Maas (Peters e.a., 2007). 

• Wat is de historische ontwikkeling en ontstaansgeschiedenis van het beeksysteem?  

• Hoe ligt een beek in de structuur en geologie van het omringende landschap (bv. ligging oude 

Maasgeulen); dit is gebeurd aan de hand van hoogtekaarten en geologische kaarten in GIS? 

• Wat zijn de hydrologische (incl. grondwater) en morfologische kenmerken van het beeksysteem (en hoe 

kunnen die hersteld worden)? Wat is het verhang en zijn insnijdingsprocessen te verwachten? Worden deze 

tegengewerkt door zaken als oeverbestorting, verstuwing, omringend beheer etc.? 

• Heeft de beek voldoende debiet?: Hoeveel water wordt er afgevoerd, wat voor water is het, welke kwaliteit 

heeft het, is er sprake van droogval, etc. Aspecten als deze zijn vaak niet met inrichtingsmaatregelen bij te 

stellen, en kunnen dus als belangrijke knelpunten gezien worden. 

 

Naast deze landschapsecologische criteria is ook een analyse gemaakt van kasrijkdom van herstelmaatregelen 

op basis van meer praktische criteria. Hierbij gaat het met name om: 

• Eigendomssituatie ter plekke; 

• Kabels en Leidingen; 

• Archeologische Waarden; 

• Explosievendata; 

• Verwachte grondwatereffecten; 

• Lopende programma’s en meekoppelkansen (bv. Deltaprogramma; HWBP); 

• Individuele knelpunten en aandachtspunten per beek. 

 

SOORTECOLOGISCHE ANALYSE 

Naast de landschapsecologische analyse is tevens een meer soortecologische analyse gemaakt, inclusief de 

doelsoorten (kwaliteitselementen) vanuit de KRW. De ecologische kansrijkdom is hierbij ingeschat op basis van 

twee aspecten (criteria) die voor de KRW van belang zijn, te weten connectiviteit en leefgebied. 

Deze aspecten zijn benaderd vanuit de huidige (abiotische en biotische) toestand van de beek, dus uitgaande 

van bijvoorbeeld het actuele debiet, de mate van stroming (verval), aanwezigheid van barrières, ruimte voor 

morfologische processen en actuele toestand van het achterland. Vragen die hierbij in beschouwing zijn 

genomen, zijn bijvoorbeeld:  

 

Connectiviteit: Is het achterland van de beek geschikt (of geschikt te maken) voor soorten die vanuit de rivier 

(evt. vanuit andere beken) de beek op willen trekken? Zijn er populaties beekvissen aanwezig? 
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Wordt door het herstel van de connectiviteit uitwisseling tussen populaties ten behoeve van het 

versterken van deze populaties mogelijk gemaakt? Het kan ook zijn dat het juist niet wenselijk is om 

de connectiviteit te verbeteren (sommige beken zijn geen echte beek, maar in feite afwateringen 

van ecologisch waardevolle kwelgebieden). 

Leefgebied: Is de beekmonding zelf geschikt (te maken) als leefgebied voor kenmerkende riviersoorten (vis, 

macrofauna en waterplanten)? Zijn er populaties van kwetsbare en/of bedreigde soorten (o.a. 

vissen, amfibieën) aanwezig? Zijn er soorten uit andere levensgemeenschappen die kunnen 

profiteren? 

 

Bij de ecologische analyse is rekening gehouden met de herstelbaarheid van gesignaleerde knelpunten. Een 

beek die in stortsteen ligt kan bijvoorbeeld nu beperkte ecologische waarde hebben, terwijl de herstelkansen 

groot zijn. Een beek zonder noemenswaardige afvoer heeft waarschijnlijk weinig herstelkansen, want het debiet is 

niet zomaar met inrichtingsmaatregelen aan te passen. Er is dus niet alleen op de huidige ecologische toestand 

beoordeeld, want die is in alle gevallen matig tot onvoldoende. De uitkomsten van de analyse zijn opgenomen 

in de beschrijvingen per beekmonding hoofdstuk 4 in de subparagrafen 4.x.2 en in de beoordelingstabel (Bijlage 

6) 

 

2.2.2 Fase 2: Beoordeling ecologische opbrengst maatregelen  

In de tweede fase zijn voor de beekmondingen waarvoor dat kansrijk is, passende maatregelen ontworpen en is 

de ecologische meerwaarde beoordeeld. Bij het ontwerpen van de maatregelen zijn de eigenheid en lokale 

systeemkenmerken van de beek leidend geweest (Peters 2009), naast actuele ecologische waarden (bv. 

waardevolle begroeiing), praktische mogelijkheden en randvoorwaarden (b.v. aanwezigheid van kunstwerken 

of inrichting van het achterland).  

 

De hierbij te verwachten ecologische ontwikkeling is beoordeeld op de te verwachten (kwalitatieve) bijdrage 

aan het KRW-doelbereik en aan eventuele andere ecologische beleidskaders (NNB en NNL). Een maatregel kan 

bijvoorbeeld bijdragen aan het versterken van populaties in de beek of de rivier of aan het herstellen van de 

connectiviteit als die in de huidige situatie onvoldoende is. Deze bijdrage kan niet gekwantificeerd worden, 

omdat hiervoor geen (monitorings)gegevens bekend zijn. Daarom is deze inschatting kwalitatief op het niveau 

van soortgroepen of gildes. Paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 geven een nadere toelichting op de uitgangspunten bij 

deze inschatting. Ook voor de inschatting van de bijdrage aan het NNB of NNL is een kwalitatieve inschatting 

gedaan op basis van de positie van de beekmonding binnen het netwerk en de aard van de maatregelen (zie 

voor nadere toelichting paragraaf 3.3.3).  

 

Aandachtspunt is dat het herstel van de beekmonding nooit in één keer alle ecologische knelpunten op kan 

oplossen. Het is een bouwsteen op de weg naar ecosysteemherstel. In de praktijk  zullen er meer stappen 

genomen moeten worden. Zo dient vaak de waterkwaliteit nog verbeterd te worden en zijn in veel gevallen de 

watervoerendheid en de inrichting van het achterland belangrijk. Bij de ecologische beoordeling van de 

maatregelen is gekeken of de bijdrage van het herstel van de betreffende beekmonding een lokale verbetering 

zal opleveren, ondanks de aanwezigheid van resterende knelpunten. Als geen van de knelpunten op te lossen is, 

zijn geen maatregelen voorgesteld en wordt deze keuze onderbouwd. 

 

 

2.3 Opbouw analyse per beekmonding 
  

De resultaten van bovenstaande werkwijze, die zijn samengevat in de overzichtstabel (Bijlage 6), zijn in detail 

beschreven per beekmonding in hoofdstuk 4. Hier zijn ook de afwegingen terug te vinden die tot het 

voorgestelde maatregelenpakket en de ecologische beoordeling daarvan hebben geleid. In geval er geen 

maatregelen zijn voorgesteld, omdat deze te weinig (ecologische) meerwaarde opleveren, of om andere 

redenen niet kansrijk zijn geacht, is dit hier ook onderbouwd.  De toelichting per beekmonding is als volgt 

opgebouwd: 

 

• Type beekmonding: het streefbeeldtype uit het streefbeeldenrapport beekmondingen Maas uit 2007 (zie § 

3.3); voor een enkele beek is de typering aangepast op basis van nieuwe inzichten. 

 

• Systeemanalyse: Hierin is een uitgebreide landschapsecologische analyse uitgewerkt voor de betreffende 

beek in zijn omringende Maaslandschap. Bij het ontwerpen van maatregelen is uitgegaan van het herstellen 

van de oorspronkelijke en actuele systeemkenmerken van de betreffende beek of Maasgeul (het 

landschappelijk DNA van het betreffende beek- en riviersysteem; zie Peters e.a., 2007, posters Maasdal op 

www.smartrivers.nl en kwaliteitsprincipes uiterwaardinrichting in Peters, 2009). Tijdens deze systeemanalyse is 

wat de kenmerkende natuurlijke toestand van elke beek is en welke hydromorfologische processen cruciaal 

zijn om te herstellen. Een dergelijke landschapsecologische benadering, voorafgaand aan een 

soortbenadering vanuit de KRW, vormt de beste garantie voor duurzaam ecologisch herstel, en voor 

maatregelen die ook echt passend zijn bij de plek in het riviersysteem.  

  

• Ecologische analyse: Hierin wordt de huidige ecologische toestand beschreven op basis van veldbezoek en 

aanvullende gegevens (voor zover beschikbaar). De focus ligt hierbij op aspecten (kwaliteitselementen) die 

voor de KRW van belang zijn: macrofauna, vis en waterplanten. Aspecten die hierbij bekeken worden zijn de 
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(potentiële) aanwezigheid van soorten in het mondingstraject en verder bovenstrooms. Naast een 

inschatting van de waarde voor deze soortgroepen, spelen ook randvoorwaardenscheppende 

milieufactoren een rol in de ecologisch analyse, zoals waterkwaliteit, hydrologische en morfologische 

toestand. Hier ligt een sterke link met de voorafgaande systeemanalyse.  

 

• Eigendom: De eigendomssituatie is een factor in de afweging of uitgebreide herstelmaatregelen kansrijk zijn. 

Als het eigendom van de belendende percelen al bij het Waterschap of Rijkswaterstaat (of een 

natuurorganisatie) ligt, kan makkelijker tot herinrichting overgegaan worden, dan wanneer de gronden eerst 

nog aangekocht moeten worden. 

 

• Knelpunten: Hierin wordt benoemd wat de voornaamste actuele knelpunten zijn die het goed ecologisch 

functioneren van de beekmonding in de weg staan. Sommige van deze knelpunten kunnen met 

herinrichtingsmaatregelen opgelost worden, maar er kunnen ook knelpunten bij zijn waar dat niet voor 

geldt. Voorbeeld is een slechte waterkwaliteit of onvoldoende afvoer. Dit bepaalt mede de grenzen 

waarbinnen ecologisch herstel te mogelijk is. 

 

• Maatregelen: In dit onderdeel worden potentieel kansrijke maatregelen voorgesteld, met onderscheid naar 

de korte en (midden)lange termijn. De kansrijkdom en de invulling van de maatregelen is gebaseerd op alle 

hiervoor beschreven aspecten: wat past het beste bij het systeem, welke ecologische potenties worden 

ermee gediend, is het praktisch haalbaar om in dit gebied maatregelen te gaan uitvoeren en welke 

knelpunten moeten ermee opgelost worden of vormen een beperkende randvoorwaarde. De maatregelen 

zijn globaal uitgewerkt en geïllustreerd met schetsontwerpen. In enkele gevallen is er een keuzemogelijkheid 

voor een maatregel die op korte termijn haalbaar is, en een maatregel die ingrijpender is (wat betreft de 

ruimtelijke impact) en daardoor op de korte termijn niet realistisch is (bijvoorbeeld vanwege 

grondverwerving), maar wel een waardevol alternatief biedt als zich hiervoor in de toekomst kansen 

aandienen. 

 

• Ecologische beoordeling maatregel: Uiteindelijk is het van belang te weten of een maatregel ook wat op 

gaat leveren voor de KRW-doelen (of eventueel andere ecologische doelen). Het gaat hier immers om 

KRW-maatregelen. In principe is hier ook al rekening mee gehouden bij het ontwerpen van de maatregelen. 

Ter afsluiting van de bespreking per beekmonding wordt de te verwachten opbrengst (kwalitatief) 

ingeschat. In geval ervoor gekozen is om geen maatregel bij de betreffende beekmonding uit te voeren, 

wordt deze keuze hier ook gemotiveerd. 
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3. Uitgangspunten, inrichtingsprincipes en 
streefbeelden 
 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft enkele algemene uitgangspunten en achtergronden die van belang zijn bij de 

behandeling van de maatregelen aan beekmondingen in hoofdstuk 4 en de ecologische beoordeling daarvan: 

 

1. Allereerst gaan we in op de specifieke ecologische waarde van beekmondingen, vooral opgezet vanuit de 

doelgroepen van de KRW (§3.1). Hieraan gekoppeld worden algemene achtergronden gegeven bij de 

beoordeling van de bijdrage van de maatregelen aan de KRW-doelen (§ 3.2). 

 

2. Vervolgens gaan we in op de ecologische streefbeelden die passen bij verschillende typen beekmondingen 

langs de Maas (§3.3); dit gebeurd in de vorm van een beknopte beschrijving van de typologie van de 

verschillende soorten beekmondingen zoals die eerder door Peters e.a. (2007) zijn ontwikkeld.  

 

3. Tot slot behandelen we enkele inrichtingsprincipes die bij de behandeling van maatregelen in hoofdstuk 4 

bij verschillende beken aan bod komen (§3.4). Dit is geen volledig overzicht van alle denkbare 

inrichtingsmaatregelen, maar een beschrijving van een aantal inrichtingsconcepten en principes die 

specifiek in dit Maastraject extra toelichting vragen.  

 

 

3.1 Ecologisch functioneren van beekmondingen  
 

Wat is er speciaal aan een beekmonding? Het vormt een schakelpunt tussen rivier en beek. Maar betekent dit 

dat er ook specifieke ecologische functies of waarden aan verbonden zijn? En zo ja, wat zijn die dan? Hoe 

werken ze? Deze vragen (en vooral de antwoorden erop) zijn van belang als uitgangspunt voor het ontwerpen 

van maatregelen voor herstel van beekmondingen. Als we niet weten hoe een goed functionerende 

beekmonding eruit ziet en hoe hij werkt, weten we ook niet hoe we deze moeten herstellen. 

 

3.1.1 Ecologisch functioneren van beekmondingen in KRW-perspectief 

Beekmondingen zijn voor aquatische soorten van belang zoals voor macrofauna, vis en waterplanten 

(macrofyten). Dit zijn ook de kwaliteitselementen die voor de KRW van belang zijn. Daarnaast kunnen 

beekmondingen habitat vormen voor (semi) terrestrische flora en fauna die vanuit andere beleidsvelden 

relevant zijn. Herstel van beekmondingen kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 

levensgemeenschappen van deze soortgroepen. 

 

MACROFAUNA 

Macrofauna verplaatst zich vooral passief via drift van boven- naar benedenstrooms (en als adult vliegend insect 

natuurlijk ook de andere kant op). Dit proces zal beter verlopen als er weinig barrières in de waterloop zijn, dus bij 

een hoge mate van connectiviteit. De macrofaunagemeenschap van de Maas wordt in potentie dus continu 

aangerijkt met soorten uit de beken. Of de uitgespoelde soorten zich vervolgens handhaven in de Maas hangt 

af van de mate waarin in het zomerbed van de rivier ook geschikte habitats aanwezig zijn. Het beekmonding 

gebied kan hier een functie in vervullen als deze natuurlijker ingericht kan worden met geschikte 

leefomstandigheden voor deze macrofaunasoorten.  

 

Het verbeteren van de connectiviteit is voor macrofauna dus minder belangrijk dan voor vis. n. Zolang 

voldoende water door de beek stoomt is er drift mogelijk. Herstel van de beekmonding als leefgebied voor 

macrofauna kan wel een bijdrage leveren, als is het een kleine.   

 

VIS 

Beekmondingen vormen een belangrijke functie voor vissoorten uit zowel de bovenstroomse delen van beken als 

voor vissoorten uit de Maas. Enkele soorten doorlopen zelfs hun gehele levenscyclus in beekmondingen 

(Dorenbosch et al., 2006; Verberk et al., 2006). Het herstel van beekmondingen als leefgebied en als connectie 

tussen beken en de Maas lijkt daarmee per definitie zinvol. 

 

In het algemeen gaat het bij herstel van vispopulaties van beeksystemen vooral om reofiele soorten. Dit zijn 

namelijk de soorten die kenmerkend zijn voor een natuurlijke (stromende) beek. De beekmondingen die in deze 

studie bekeken worden (‘Oranje cluster’) zijn echter lang niet allemaal echte beken. Veel van deze 'beken' zijn 

van oorsprong gegraven  afwateringen en lossingen, bedoeld om allerlei natte gebieden versneld droog te 

leggen. Vaak gaat het hierbij om kleine beekjes, zonder werkelijk achterland. Vanuit een landschapsecologische 
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analyse, maar ook vanuit de ecologische meerwaarde heeft het dan de voorkeur de oude kwel- en 

moerasgebieden te herstellen, in plaats van een klein 'beekje' bv. optrekbaar te maken. Voor trekvis (anadroom 

en katadroom) zijn de hier onderzochte beken niet van belang, het gaat dus vooral om uitwisseling tussen 

populaties van vissoorten uit andere gildes middels dispersie (figuur 2).  

 

Als in de bovenstroomse delen van het beeksysteem wel ruimte is voor populaties van beekvissen, kunnen deze 

robuuster worden wanneer de beek verbonden is met de rivier. Hierdoor kunnen namelijk individuen uitwisselen 

tussen het beeksysteem en de Maas, wat een positief effect kan hebben op de soortenrijkdom. Het gaat hierbij 

niet alleen om reofiele soorten. Bij niet-stromende waterlopen gaat het juist om eurytope en limnofiele soorten. 

Ook op de KRW-maatlat van de rivier tellen limnofiele soorten overigens mee. Verbinden kan voor populaties van 

kwetsbare vissoorten in bovenstroomse delen echter ook negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld als gevolg 

van de toename van concurrentie door andere vissoorten en/of exoten, maar vooral ook doordat een continue 

influx van (roof)vis schadelijk kan zijn voor bijzondere populaties amfibieën en libellen (macrofauna). Dit geldt 

bijvoorbeeld voor geïsoleerde kwelsystemen, die niet van nature aangetakt zijn aan de rivier.  

 

Het mondingsgebied zelf kan een specifiek leefgebied opleveren voor bepaalde vissoorten of voor een 

bepaalde levensfase. Zo vormt de grindwaaier in de uitmonding van de Geul in de Grensmaas een belangrijk 

paaihabitat voor barbeel en kopvoorn. Hierbij gaat het er met name om de combinatie van substraattype en 

stroming te optimaliseren voor soorten die er in het betreffende systeem toe doen. Voor reofiele vissoorten vormt 

de beekmonding vaak een belangrijk opgroeigebied met ondiep, stromend water (Pollux et al 2006) 

 

Conclusie 

Het herstellen van de connectiviteit is dus vooral van belang voor vis en minder voor macrofauna. Het gaat 

hierbij om uitwisseling tussen populaties van beekvissen die hierdoor robuuster worden. Het gaat niet specifiek om 

trekvis, wel om reofiele vis, maar ook eurytope en limnofiele soorten. Er zijn ook levensgemeenschappen die 

beter geïsoleerd kunnen blijven. Herstel van het leefgebied van de beekmonding is zowel voor vis als 

macrofauna van meerwaarde als stapsteen of voor een specifieke functie in de levenscyclus. 

 
Figuur 2 Schematische weergave ruimtelijk gebruik beekmondingen door verschillende groepen van vissoorten:  In rood soorten 
die vooral leven in de bovenstroomse delen van de beek, in blauw soorten die vooral veel in beekmondingen zelf voorkomen, en 

in mindere mate in de bovenstroomse delen, in groen soorten die vooral in de Maas leven, maar regelmatig in beekmondingen 

of verder bovenstrooms in de beken worden aangetroffen, in oranje soorten die noch in de Maas, noch in de bovenloop van 
beken hun belangrijkste leefgebied vinden, maar specifiek in laagdynamische zijwateren langs de rivier voorkomen. Als deze 

wateren bij hoge afvoer met de rivier verbonden raken, zoeken ze vaak hun toevlucht in beekmondingen (Verberk et al 2006). 
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Vindbaarheid beekmonding voor vis 

Trekvis gebruikt tijdens de migratie naar bovenstroomse paaigebieden allerlei fysisch/chemische signalen om 

vanuit de rivier de beeksystemen te vinden. Het belang van een lokstroom speelt specifiek een rol bij vistrappen, 

waarbij de turbulentie van het water dat over de stuw valt verstorend kan werken op de vindbaarheid van de 

ingang van de vistrap. Het principe van een lokstroom is dus niet specifiek van toepassing op de connectie 

beek-rivier.  

De afwijkende samenstelling van het beekwater levert doorgaans voldoende aanwijzingen voor vis om de 

beekmonding te vinden. Wel speelt stroming hier een (beperkte) rol bij omdat dit van invloed is hoe ver het 

beekwater de rivier instroomt. Los daarvan zijn de beken die hier beschouwd worden bovenstrooms niet echt 

geschikt voor trekvis anders dan aal, met uitzondering van het Geldernsch-Nierskanaal en de Voer.  

 

MACROFYTEN 

Belangrijke stuurfactor voor de groei van waterplanten (macrofyten) is de lichtbeschikbaarheid. Dit geldt zowel 

op het moment van kiemen als tijdens de groei (van Geest et al. 2011). De lichtbeschikbaarheid wordt bepaald 

door de combinatie van doorzicht en diepte. In helder water kunnen waterplanten tot grotere diepte groeien 

dan in troebel water. Als vuistregel wordt aangehouden dat waterplantengroei mogelijk is bij een waterdiepte 

kleiner of gelijk aan tweemaal het doorzicht (Secchi-diepte). In de Maas is de diepte waarop waterplanten 

kunnen groeien meestal beperkt tot ca. 2 meter bij het huidige doorzicht. Op plekken met veel scheepvaart is dit 

vaak nog minder omdat daar veel opwerveling van slib plaatsvindt waardoor het doorzicht afneemt.  

 

In het huidige zomerbed van de Maas zijn weinig van dit soort ondiepe plekken. Beekmondingen kunnen in dit 

opzicht een aanvulling vormen op de ontbrekende habitats in de hoofdstroom in de vorm van ondiep stromend 

water. Hierbij denken we aan zowel het directe mondingsgebied bij de rivier, als iets verder stroomopwaarts in de 

beekloop. Dit laatste biedt naar verwachting meer kansen voor waterplanten omdat het mondingsgebied zelf 

soms te dynamisch is, met name door scheepvaartgolven. De meerwaarde voor de KRW-waarde van de rivier 

zelf zit hem vooral in het instromen van zaden en vegetatieve plantendelen, waardoor de vestigingskans van 

waterplanten in de rivier toeneemt. Verder neemt de ecologische waarde van de beek toe als er meer 

waterplanten tot ontwikkeling komen door beekherstel, niet alleen door de waterplanten zelf, maar ook doordat 

de waterplanten weer leefgebied vormen voor allerlei soorten vissen en macrofauna.  

 

MORFOLOGIE 

Naast de soortgerichte doelstellingen heeft de KRW ook tot doel de wateren zo natuurlijk mogelijk te maken, ook 

wat betreft morfologie en hydrologie. Duurzaam herstel van het ecosysteem kan immers alleen op basis van 

herstel van de randvoorwaarden plaatsvinden. Herstel van de hydrologie, morfologie en ecologische en 

chemische waterkwaliteit gaan hand in hand. Dit wordt nog wel eens over het hoofd gezien omdat hier (in 

Nederland) nog niet apart op beoordeeld wordt, en er nog geen landelijke beoordelingscriteria voor zijn 

ontwikkeld. De beoordeling van de ecologische toestand vindt nu plaats op basis van de biologische 

kwaliteitselementen (soorten) en de chemische waterkwaliteit en wordt uitgedrukt in EKR-score (zie hiervoor). 

Uiteraard draagt een verbetering van het hydrologisch en morfologisch functioneren ook bij aan een 

verbetering van de kwaliteitselementen op soortniveau.  

 

NIET-KRW SOORTEN 

Hoewel herstel van beekmondingen als KRW-maatregel primair voor aquatische soortgroepen relevant is, 

profiteren ook terrestrische soortgroepen die op een of andere manier met de beek of rivier verbonden zijn. 

Verschillende soorten hiervan hebben in andere beleidskaders weer een speciale doelstelling, zoals Natura 2000, 

of het NNN (vertaald in NNB en NNL). Bevers maken bijvoorbeeld graag gebruik van een beekmonding om er in 

de luwte van de rivier een veilig hol in de beekwand aan te leggen. Ook voor de Otter vormen beekmondingen 

een potentieel geschikt (deel)-biotoop. Deze soorten verplaatsen zich geregeld en gebruiken dan de rivier als 

verbindingsroute. Een goede verbinding tussen beek en rivier draagt dus bij aan een verbeterde functie van dit 

netwerk. 

Structuurrijke beekmondingen vormen ook een geschikt foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen, 

omdat er veel voedsel te vinden is in de vorm van vliegende insecten boven het water en het land. De beekloop 

en het eventuele bos op de oevers wordt bovendien gebruikt als migratieroute van de kolonie naar 

foerageergebieden. Daarnaast kan lokaal ook een bijzondere soort als de waterspitsmuis voorkomen. Afhankelijk 

van de oeverbegroeiing kunnen bovendien allerlei libellen en sprinkhanen hun leefgebied vinden en natuurlijk 

ook vogels. Met name watergebonden soorten als IJsvogel (steilwanden) en Grote gele kwikstaart (ondiep 

stromend water) vinden specifiek habitat in het beekmonding gebied. In paragraaf 3.4 is een beschrijving 

gegeven van de streefbeelden per type beekmonding. Deze soorten zullen niet allemaal terugkeren bij 

beekherstel, maar het geeft wel aan dat er meer winst te halen is uit het herstel van beekmondingen dan alleen 

voor de KRW. 

 

 

3.2 KRW in het 'oranje cluster' 
 

3.2.1 Huidige toestand KRW-wateren in het ‘oranje cluster’ 

Van alle beekmondingen uit het ’oranje cluster’ zijn alleen de Aalsbeek, het Geldernsch Nierskanaal en het 

Drongelens kanaal aangewezen als KRW-wateren. Deze beken kennen de volgende KRW-typering: 
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• De Aalsbeek is watertype R4: langzaam stromende bovenloop op zand; 

• het Geldernsch-Nierskanaal  R14: Snelstromende middenloop/benedenloop op zand; 

• Het Drongelens kanaal is een kunstmatig water en heeft watertype M6a. 

 

In de Maas zelf zijn: 

• de waterlichamen Bovenmaas, Zandmaas en Bedijkte Maas watertype R7: langzaam stromende rivier 

op zand of klei, en 

• de Benedenmaas R8: zoet getijdenwater op zand/klei.  

 

De ecologische effecten voor de KRW zijn in de eerste plaats relevant voor de KRW-waterlichamen, omdat de 

beheerders hier rechtstreeks op afgerekend worden. Ook voor de niet-KRW-wateren geldt echter dat er beleid is 

voor het bereiken van een “goede ecologische toestand”. Deze kleinere wateren vormen tezamen immers een 

aanzienlijk deel van het Nederlandse oppervlaktewater en staan bovendien in directe relatie tot de KRW-

waterlichamen (Evers et al. 2013).  

Voor de beken die geen KRW-waterlichaam zijn, is in de analyses dezelfde ecologische gedachtelijn gevolgd ‘in 

de geest van de KRW’, ofschoon een verbetering van de betreffende beek dus geen directe verbetering van 

een KRW-score oplevert. Deze beken kunnen wel het ecologische netwerk van de rivier en haar zijbeken 

versterken en daarmee indirect bijdragen aan een verbetering van de KRW-score van de Maas of beken die wel 

een KRW-waterlichaam zijn.  

 

TABEL 3.1: HUIDIGE TOESTAND VAN DE KRW-WATERLICHAMEN BINNEN HET ‘ORANJE CLUSTER’ VOLGENS DE KRW-MAATLATTEN: ORANJE = 

ONTOEREIKEND, GEEL = MATIG, GROEN = GOED (BRON: KRW-FACT SHEETS, WWW.WATERKWALITEITSPORTAAL.NL, BINNENDIJK 2016 .) 

Waterlichaam Watertype Macrofauna Macrofyten Vis 

Aalsbeek R4    

Gelderns-

Nierskanaal 

R14    

Drongelens 
kanaal 

M6a    

Zandmaas R7    

Bedijkte Maas R7    

Benedenmaas R8    

 

 

3.2.2 Verwachte bijdrage per watertype  

 

VOOR DE MAAS (R7/R8) 

Het herstel van beekmondingen kan ecologische meerwaarde opleveren voor de kwaliteitselementen vis, 

macrofauna en water – en oeverplanten. Plaatselijk zullen paai- en opgroeigebieden ontstaan voor reofiele 

vissen, leefgebieden voor macrofauna en standplaatsen voor water- en oeverplanten. Ook kan meer uitwisseling 

plaatsvinden van vis en macrofauna met de beken. Waarschijnlijk is de bijdrage aan de EKR-score van de Maas 

beperkt vanwege de geringe omvang van de aangetakte stroomgebieden. Bovendien zijn de meeste 

beeksoorten ook al in de Maas aanwezig, dus zal de soortenrijkdom an sich niet toenemen. Hoogstens nemen de 

dichtheden per soort lokaal toe. Plaatselijk zullen de maatregelen dan ook wel effect hebben en kan geschikt 

habitat in de beekmonding  bijvoorbeeld dienen als stapsteen. Hiermee neemt de veerkracht van het 

ecosysteem van de rivier toe, wat bijdraagt aan een duurzame instandhouding van populaties, wat weer 

bijdraagt aan een stabielere EKR-score. De verbetering zal vooral moeten komen van enkele reofiele en/of 

limnofiele vissoorten en kenmerkende macrofaunasoorten die meetellen op de KRW-maatlat.  

 

VOOR DE BEKEN (R4, R14, M6A) 

Voor de KRW-beken kunnen de maatregelen leiden tot een versterking van de lokale populaties in de beek. Dit 

geldt zowel voor maatregelen die  de connectiviteit herstellen als voor maatregelen die tot herstel van 

leefgebied leiden. In het eerste geval neemt de duurzaamheid van vispopulaties toe, doordat er meer 

uitwisseling kan plaatsvinden tussen beekpopulaties (ecologische netwerkfunctie). In het tweede geval kunnen 

dichtheden van kenmerkende beekvissen toenemen en kan de leeftijdsopbouw verbeteren (paai- en 

opgroeigebieden). Hierdoor kan de KRW-score in de beken verbeteren (of ‘in de geest van’, in het geval van 

niet-KRW-waterlichamen).  

 

Veel mondingen uit het ’oranje cluster’ zijn echter geen echte beekmonding met een stroomgebied als 

achterland. Het zijn mondingen van gegraven lossingen voor de drainage van landbouwgronden of 

afwateringen van door kwelwater gevoede moerassystemen in het achterland. In dit soort wateren zijn vaak 

geen typische KRW-maatregelen (die zich vaak richten op herstel van stromende habitats of van de 

connectiviteit) opportuun, maar maatregelen die bijdragen aan het herstel van laagdynamische, geïsoleerde 

watertypen. Dit soort habitats hoort ook bij een gezond rivierecosysteem, met brede gradiënten, maar wordt in 

de huidige maatlatten (nog) niet of onvoldoende gewaardeerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het 

herstel van kwelgeulen langs de Zandmaas (Liefveld & van Gogh 2016). Deze zijn inmiddels als KRW-maatregel 

opgenomen in het maatregelenpakket van de tweede tranche, ondanks dat ze niet direct (of zeer beperkt) bij 

zullen dragen aan een hogere EKR-score voor het waterlichaam Zandmaas. Hiermee wordt een voorschot 
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genomen op toekomstige bredere interpretatie van de maatlatten, omdat de maatregel wel 'in de geest van' 

de KRW is (verbetering rivierecosysteem als geheel).  

 

3.2.3 Te verwachten effecten per kwaliteitselement 

In tabel 3.1 is al te zien dat voor het bepalen van de KRW-toestand van beken en rivieren drie 

kwaliteitselementen van belang zijn: waterplanten (macrofyten), macrofauna en vis. De beoordeling van de 

toestand voor deze kwaliteitselementen, uitgedrukt als EKR-score, is gebaseerd op maatlatten (Van der Molen 

2013). Door meer in detail naar de opbouw van de maatlatten (opgebouwd uit deelmaatlatten) te kijken, kan 

een inschatting gemaakt worden van te verwachten effecten van de maatregelen op de EKR-score.   

 

MAATLAT MACROFAUNA 

Bij de deelmaatlat voor macrofauna zijn de deelmaatlatten “abundantie” en “soortensamenstelling” 

samengevoegd in scores voor de negatief dominante indicatoren (DN %), de kenmerkende en positief 

dominante indicatoren (KM % + DP %) en het percentage kenmerkende taxa (KM %). Negatief dominante 

soorten zijn soorten die bij dominant voorkomen een slechte ecologische toestand indiceren. Positief dominante 

soorten kunnen in de referentiesituatie dominant voorkomen. Kenmerkende soorten zijn soorten die in de 

referentiesituatie bij uitstek bij het betreffende watertype horen. Bij grote rivieren is er ook de extra factor 

toegevoegd aan de score, de EPT factor. Hiermee wordt het voorkomen Ephemeroptera (haften), Plecoptera 

(steenvliegen) en Trichoptera (kokerjuffers) extra gewaardeerd bij het berekenen van de EKR-score. Bij de 

beoordeling van de maatregelen voor herstel van de beekmondingen hebben we de EPT-factor meegewogen 

in het aandeel kenmerkende soorten. De maatregelen ter verbetering van de beekmondingen zorgen allemaal 

voor een afname van negatief dominante indicatoren. Dit komt omdat deze soorten profiteren van 

onnatuurlijke, verstoorde vaak voedselrijke omstandigheden (slibrijke bodem en een overvloed aan organisch 

materiaal) waarin geen speciale aanpassingen gewenst zijn. Zodra de beekmondingen weer een wat 

natuurlijkere morfologie krijgen en natuurlijkere substraten zal deze ongewenste dominantie teruglopen. De EKR-

score zal daardoor verbeteren. Er ontstaan als gevolg van de maatregelen juist wel kansen voor soorten die 

aangepast zijn aan stroming, natuurlijk substraat en wat voedselarmere omstandigheden. Hieronder vallen ook 

veel kenmerkende soorten. De echte schoonwatersoorten (EPT’s) zullen pas terugkeren als de waterkwaliteit ook 

aanzienlijk verbetert. Met name de zuurstofbehoefte is voor deze soorten vaak een bottleneck. Door de 

inrichtingsmaatregelen die hier beschouwd worden, zal de waterkwaliteit niet echt verbeteren. Er is dan ook 

geen effect op de EPT-soorten te verwachten.    

 

MAATLAT VIS 

De maatlat voor vis is opgebouwd uit de deelmaatlatten “soortensamenstelling” en “abundantie”. Bij de 

soortensamenstelling gaat het om het aantal inheemse soorten in de gilden reofiele, diadrome en limnofiele 

soorten. Bij de abundantie gaat het om de relatieve abundantie van de soorten in de gilden reofiele en 

limnofiele soorten als gewichtspercentages. De maatregelen ter verbetering van de beekmondingen hebben 

naar verwachting vooral invloed op reofiele en limnofiele soorten en dan met name op de abundantie en niet 

zozeer op het aantal soorten. De vissoorten zijn bijna allemaal reeds aanwezig in de Nederlandse Maas, maar ze 

worden vanwege hun lage abundanties minder vaak gevangen. Voor de diadrome soorten geldt dat ze de 

rivier vooral gebruiken om zo snel en efficiënt mogelijk stroomopwaarts te zwemmen naar hun paaigebieden. 

Deze paaigebieden liggen echter niet in de kleine beken van het oranje cluster. Met het verbeteren van de 

connectiviteit is misschien een kleine verbetering van de soortensamenstelling in de beken te verwachten, maar 

dat zal in de meeste gevallen niet om trekvis gaan. Deze maatregel kan ook een keerzijde hebben: Door het 

verbinden van meer geïsoleerde kwelsystemen die niet van nature aangetakt zijn aan de rivier, kunnen 

populaties van kwetsbare vissoorten in bovenstroomse delen hiervan als gevolg van de toename van 

concurrentie met andere vissoorten en/of exoten negatief beïnvloed worden.  

 

MAATLAT MACROFYTEN 

De deelmaatlatten voor macrofyten zijn: soortensamenstelling, waterplanten, abundantie en fytobenthos.  

Op het aantal soorten water- en oeverplanten hebben de meeste maatregelen vrijwel geen invloed, omdat de 

meeste soorten al aanwezig zijn in de Maas. Wel kan de abundantie toenemen doordat er meer habitat 

(ondiep, stromend water) beschikbaar komt. Uitzondering hierop is het aanleggen van kwelgeulen en het 

verbeteren van de connectiviteit. Door de aanleg van kwelgeulen kunnen specifieke kwel gerelateerde water- 

en oeverplanten, die nu nauwelijks voorkomen, terugkeren in de zijwateren. Ook door het herstel van de 

connectiviteit van beekmondingen kan het aantal soorten aan water- en oeverplanten toenemen, doordat 

zaden en vegetatieve delen uit de beken zich beter stroomafwaarts kunnen verspreiden. Hierdoor neemt de 

vestigingskans van deze soorten op geschikte plekken in en langs de Maas toe, waarmee ook de kans bestaat 

dat de abundantie toeneemt. Fytobenthos is niet meegenomen in onze beoordeling van de effecten van 

maatregelen omdat de samenstelling en abundantie van fytobenthos vooral door de waterkwaliteit bepaald 

wordt.  
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TABEL 3.2: SAMENVATTING TE VERWACHTEN EFFECTEN VAN VERSCHILLENDE TYPEN MAATREGELEN OP KRW-MAATLATTEN 

 
 

 

3.2.4 Bijdrage overige ecologische functies  

Voor het inschatten van de bijdrage van herstel van een beekmonding aan andere ecologische waarden met 

een beleidsdoelstelling, is gekeken naar de ligging van de beekmonding ten opzichte van het Natte 

Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Limburg (NNL) en de bijdrage aan het ecologische netwerk dat herstel van het 

mondingsgebied aan dit netwerk zou kunnen leveren. In Noord-Brabant is de gehele Maasoever integraal 

begrensd binnen het NNB (Figuur 3), in Limburg is dit niet overal het geval (Figuur 4). Bij de ecologische 

beoordeling van de maatregelen in hoofdstuk 4 wordt steeds aangegeven of de beek onderdeel uitmaakt van 

het NNB dan wel NNL. 

 

De NNL-gebieden vallen in de hoogste categorie:  de “goudgroene” natuur. Natuurherstel staat hier voorop, 

maar wel “passend in een maatschappelijke context en aansluitend bij het gebruik door de grondeigenaar en 

de omgeving” (wat op zich een tegenstrijdigheid kan zijn). Het landschapstype (één van de vier Limburgse 

landschapstypen) dat hiermee beoogd wordt is ‘riviernatuur’ (Provincie Limburg 2016). De maatregelen voor 

beekherstel sluiten aan bij dit landschapstype. De streefbeelden die hierbij horen zijn tot op soortsniveau 

beschreven in het handboek “Streefbeelden voor water en natuur in Limburg” (Krekels e.a., 2002). Deze 

streefbeelden sluiten aan bij de streefbeelden voor het herstel van beekmondingen die beschreven zijn in 

paragraaf 3.4. 

 

De NNB-gebieden zijn ingedeeld per deelgebied (bijlage bij het Natuurbeheerplan Noord-Brabant uit 2002) . 

Voor de beekmondingen uit het oranje cluster zijn de gebieden Oostelijke en Westelijke Maasvallei van belang. 

Deze gebieden zijn nog verder opgedeeld in deelgebieden. De doelen voor deze deelgebieden zijn beschreven 

in termen van natuurtypen en soortgroepen, soms worden voorbeeldsoorten genoemd. De beoogde 

natuurtypen gaan uit van een natuurlijkere inrichting en sluiten aan bij de streefbeelden voor het herstel van 

beekmondingen die beschreven zijn in paragraaf 3.3. 

 

In de beoordeling is meegenomen dat een beekmonding die binnen het NNB of NNL begrensd is, een bijdrage 

aan dit netwerk levert. Voor de Noord-Brabantse beken geldt dus in alle gevallen dat met herstel van de 

beekmonding een bijdrage aan het NNB langs de Maas geleverd wordt. De mate waarin dit het geval is hangt 

af van de maatregel: het verwijderen van stenen levert een kleinere bijdrage dan integraal herstel van een 

groter deel van de beekloop.  

 

 

Maatregelen Macrofyten Macrofauna* Vissen

deelmaatlatten aantal soorten abundantie % DN soorten KM % + DP % % KM soorten aantal soorten abundantie

ontstenen oevers beek 0 + - + ++ 0 ++

verbeteren connectiviteit** + + - + + +/- ++

aanbrengen rivierhout 0 + - + ++ 0 ++

kwelgeulen ++ + - + ++ 0 +

herinrichten beekloop + ++ - + + 0/+ ++

invoed: 0=geen; -=licht negatief; --=matig negatief; +=licht positief; ++=matig posief

*Negatief dominante indicatoren (DN %), de kenmerkende en positief dominante indicatoren (KM % + DP %) en het percentage kenmerkende taxa (KM %).

**Verbinden kan voor populaties van kwetsbare vissoorten in bovenstroomse delen echter ook negatieve effecten hebben. 

Bijvoorbeeld als gevolg van de toename van concurrentie met andere vissoorten en/of exoten.
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Figuur 3 Begrenzing Natte Natuur netwerk Brabant bij Boxmeer (bron: gisviewer Provincie Noord-Brabant) 

 
Figuur 4 Begrenzing Natte Natuur netwerk Limburg bij Belfeld (bron: gisviewer Provincie Limburg)  

 

3.3 Streefbeelden per type beekmonding 
 

De volgende paragrafen geven een nadere toelichting op de landschapsecologische, morfologische en 

ecologische streefbeelden van de verschillende typen beekmondingen evenals de kwelgeulen. Er wordt steeds 

eest een algemene streefbeeldbeschrijving gegeven, gevolgd door een beeld van karakteristieke soorten en 

levensgemeenschappen die daarbij horen. Voor de beekmondingen is gebruik gemaakt van Peters e.a. (2007), 

voor de kwelgeulen is gebruik gemaakt van Liefveld  & van Gogh (2016). Door de herstelmaatregelen in de 

beekmonding wordt het gat tussen de huidige situatie en het streefbeeld iets verkleind. Hoeveel dit verkleind 

wordt hangt af van de huidige situatie en van de ingrepen. Het zal duidelijk zijn dat het verwijderen van 

breuksteen uit de monding minder oplevert dan integraal beekherstel in de gehele benedenloop. Waar je 

precies uitkomt is echter niet te zeggen omdat er teveel factoren tegelijk een rol spelen.  

 

3.3.1 Grindwaaiermondingen  

 

LANDSCHAP EN MORFOLOGIE 

Beken  met een grindwaaiermonding ontwikkelen spontaan een meanderend profiel met een gevarieerde 

sortering van grind en zand. Het meeste grind in de monding is afkomstig uit lokale Maasgrinden (glaciale 

afzettingen), maar wordt ook van bovenstrooms meegevoerd. Nabij de monding treedt deltavorming op 

waardoor grindwaaiers en grindige onderwaterbanken in de Maas en de directe monding ontstaan. De 

beekbedding bestaat uit grind met grindbanken in de binnenbochten en steilwanden in de buitenbochten. De 

oevers zijn grillig, steil en snel ondergraven. Er komen relatief hoge gemiddelde stroomsnelheden voor van ca. 

0,40 tot 1,0 m en bij piekafvoeren tot ca. 2 m/s. Bij hoogwater vanuit de Maas worden steilwandjes en 

uitkolkingen gevormd.  Er is vrije optrek mogelijk van vissen, macrofauna  en semi-terrestrische zoogdieren. Lokaal 

is de beekoever begroeid met ooibos en hangen wortels en takken over en in de beek. Er is rivierhout aanwezig, 

door afgevallen takken en omgevallen bomen en door bevers afgeknaagde takken en omgeknaagde bomen. 

Het water van de beken is zuurstofrijk en van relatief goede kwaliteit.  

 

LEVENSGEMEENSCHAPPEN EN SOORTEN 

Het aquatische deel van grindwaaiermondingen zijn van nature arm aan waterplanten. Vlottende 

waterranonkel is echter wel een kenmerkende soort. Andere waterplanten die kunnen voorkomen zijn 

Aarvederkruid, Schede- en Gekroesd fonteinkruid en enkele sterrenkroossoorten.  Het aantal soortgroepen onder 

de macrofauna is groot vanwege het gevarieerde stromingsmilieu waaronder detritus etende herbivoren, 

herbivoren, omnivoren en carnivoren. Belangrijke groepen zijn vedermuggen, kokerjuffers en eendagsvliegen. De 

meer kritische soorten zijn sterk zuurstofminnend en gebonden aan locaties met een hoge stroomsnelheid en met 

harde grindige bodems (Verdonschot, 2000). In beboste grindwaaiermondingen is de Bosbeekjuffer talrijk. 

Daarnaast is Kleine tanglibel karakteristiek in dit soort milieus. Europese rivierkreeft hoort ook thuis in 

grindwaaiermondingen.  

De grindwaaiermondingen vormen leefgebied voor verschillende reofiele vissen waaronder Barbeel, Beekforel, 

Elrits, Gestippelde alver, Kopvoorn, Kwabaal, Rivierprik, Rivierdonderpad, Serpeling, Sneep, Vlagzalm en Winde. 
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Specifiek kunnen hier ook paaihabitats ontstaan voor deze soorten, indien schoon grind met ondiep stromend 

water aanwezig is (b.v. Geulmonding).  

In het amfibisch en terrestrische deel van de beek op droogvallende grindbanken en –waaiers staan 

pionierplanten als Kleine rupsklaver en Zandweegbree en langs steilwanden soorten als Bilzekruid, Geoord 

helmkruid, Maasraket en Kruidvlier. Soorten als Bosmuur, Hondstarwegras, Kleine kaardenbol, Moesdistel en 

Rivierkruiskruid staan in de ooibosjes en ruigten rond de monding. Zomerdroge grindbanken vormen een ideaal 

leefgebied voor warmte minnende insecten zoals loop- en kortschildkevers, spinnen (Grindwolfspin) en soms ook 

Blauwvleugelsprinkhaan en Kalkdoorntje. De  structuurrijke ooibosjes langs beekmondingen kunnen rijk zijn aan 

insecten (o.a. Muskusboktor, Populierenpijlstaart, Houtbij). Steilwanden vormen habitat voor graafwespen en–

bijen. IJsvogel en Oeverzwaluw zijn bij uitstek broedvogels van steilwanden bij grindwaaiermondingen (b.v 

overlaatkanaaltje Bosscherveld). Grote gele kwikstaart nestelt graag in holtes onder boomwortels langs de beek. 

Op grind- en zandwaaiers komen bovendien soorten als Kleine plevier en Oeverloper voor. Als 

overwinteringsplaats zijn stromende beken bovendien in trek bij vogels als Waterpieper, Watersnip en Witgat. Als 

er echt flink beboste oeverstroken met struwelen en ruigten aanwezig zijn, biedt dit broedlocaties voor 

vogelsoorten als Nachtegaal, Spotvogel, Blauwborst, Buidelmees en Wielewaal. 

Van de watergebonden zoogdieren voelen bever, otter en verschillende soorten vleermuizen zich er thuis.  

 

Natuurlijke referenties              'Oranje cluster' 

• De monding van de Berwinne bij Lanaye;         • De monding van de Voer. 

• De monding van de Geul bij Voulwames. 

 

3.3.2 Zandwaaiermondingen 
 

LANDSCHAP EN MORFOLOGIE 

De beek en de directe monding ontwikkelen zich spontaan; er ontstaat een meanderend profiel met een 

gevarieerde sortering van zand en fijn grind en een relatief brede monding. Nabij de monding treedt 

deltavorming op waardoor zandwaaiers en onderwaterbanken in de Maas en het mondingsgebied ontstaan. 

Vooral bij terrasbeken wordt veel zand weggeërodeerd in vrije steilwanden van soms diepe terrasinsnijdingen. De 

beekbedding bestaat uit zand en fijn grind. 

De gemiddelde stroomsnelheden variëren van 0,10 tot 0,5 m/s, maar bij piekafvoeren kunnen bij bepaalde 

terrasbeken de stroomsnelheden oplopen tot 1,0 m/s. Vooral grote beken (bijv. Swalm en Roer) vormen in de 

binnenbochten zandbanken en in de buitenbochten soms lage steilwandjes; bij terrasbeken (vooral op het 

traject Reuver-Tegelen, de Peelhorst) kunnen steilwanden tot vele meters ontstaan (tot ca. 8 meter hoog).  

 

De oevers van zandwaaierbeekmondingen zijn grillig, steil en snel ondergraven. Overslaand hoogwater vanuit 

de Maas vormt steilwandjes en uitkolkingen. Er is vrije optrek mogelijk van vissen, macrofauna  en semi-

terrestrische zoogdieren. De beekoever is grotendeels begroeid met ooibos, er hangen wortels en takken over en 

in de beek, lokaal kunnen de wortels van wilgen en elzen het sediment in de beek vastleggen waardoor zelfs 

kleine eilandjes kunnen ontstaan. Er is volop rivierhout aanwezig, ingegraven in sediment of staand in de 

monding (o.a. verdronken bos). Het water van de beken is zuurstofrijk en van relatief goede kwaliteit. Bij de 

monding zijn de Maasoevers  vrij met steilwanden, zandstrandjes en zandbanken. Beverdammen en 

houtdammen kunnen in mondingen van kleine beken voor tijdelijke opstuwing zorgen. 

 

LEVENSGEMEENSCHAPPEN EN SOORTEN 

In het aquatisch deel van deze beken kan op snelstromende trajecten in de wat grotere beken Vlottende 

waterranonkel worden aangetroffen (bijv. huidige Roer, Swalm, en Neerbeek). In grotere riviertjes mag in dit 

milieu ook Rivierfonteinkruid verwacht worden. Daarnaast groeien er ondergedoken soorten als Aarvederkruid, 

Gekroesd en Haarfonteinkruid naast drijvende soorten als Drijvend fonteinkruid, Gele plomp, Grote egelskop en 

Pijlkruid.  

Door de grote variatie aan habitats met afwisselend snelstromende en langzaam stromende delen boven een 

zandige bodem, in combinatie met de beschikbaarheid van organisch materiaal in de vorm van hout, takjes, 

bladeren, detritus en slib, is de soortenrijkdom onder de macrofauna groot. Sommige kritische soorten zijn sterk 

zuurstofminnend terwijl andere soorten meer gebonden zijn aan zand, organisch materiaal en meer stilstaande 

situaties, waarbij ook slibrijke plekken ontstaan. Belangrijke groepen zijn wormen, vedermuggen en slakken 

(Verdonschot, 2000). Karakteristieke mollusken van zand, met name mossels van de groepen Unionidae en 

Sphaeriidae. In combinatie met een betere waterkwaliteit hoort hier ook de Bataafse stroommossel bij. Deze 

soort komt al decennia niet meer voor in Nederland, maar nog wel in Waalse zijrivieren van de Maas.   

Door de zandige bodems komen er veel soorten kenmerkende reofiele libellen voor zoals Beekrombout , 

Gaffellibel, Bosbeekjuffer, Kanaaljuffer en bij grotere riviertjes ook Rivierrombout. Ook Europese rivierkreeft kan 

hier voorkomen(Timmermans e.a., 2004). De zandwaaiermondingen vormen geschikt leefgebied voor o.a. 

Barbeel, Beekforel, Beekprik, Kopvoorn, Kwabaal, Rivierprik, Serpeling, Sneep en Winde. De beekmondingen 

vormen ook opgroeigebied voor deze soorten. Daarnaast komen ook limnofiele en eurytope soorten voor in de 

meer stagnante en waterplantrijke delen.  

In het amfibische en terrestrische deel van de beek komen plantensoorten voor van open rivieroevers met een 

hoge sedimentdynamiek als Riempjes, Postelein, Bruin cypergras, Slijkgroen, Riviertandzaad en vele 

ganzenvoetsoorten en amaranten. Op de hogere aanwassen is ook plek voor (stroomdal)planten als Witte munt, 

Rode ogentroost (beide op lemige delen), Zandweegbree, Doornappel, Geel walstro, Zeepkruid, Kattendoorn, 

Grote pimpernel, Kruisdistel en Knikkende distel (allemaal op zandige delen). Ruigten en beekdalbosjes vormen 
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groeiplaatsen voor soorten als Gevlekte aronskelk, Groot heksenkruid, Kruisbladwalstro, Wilde agrimonie, 

Muskuskruid, Springzaadveldkers en Vingerhelmbloem. Qua insecten en andere ongewervelden is het 

streefbeeld vergelijkbaar met de grindwaaiermondingen. Langs beken met veel zanddynamiek komt een zeer 

kenmerkende amfibieënsoort voor: de Knoflookpad. Beekmonding met ruigtes vormen zomerbiotoop voor 

Groene kikker en Bruine kikker.  Kenmerkende broedvogels  en vleermuizen zijn vergelijkbaar met de 

grindwaaiermondingen en grotendeels afhankelijk van de aanwezige begroeiing (bos, struweel en ruigte). Ook 

hier maken Bevers en Otters gebruik van de beekmonding als verbindingsschakel of voor hun verblijfplaats.  

 

Natuurlijke referenties              Oranje cluster 

 

• Monding van de Schelkensbeek;         • Afwateringskanaal, Tasbeek, Aalsbeek,  

• Vierlingsbeekse Molenbeek (beekloop in winterbed).     Latbeek, Sambeekse uitwatering, Kleefse 

                   beek, Geldernsch-Nierskanaal, 

 

3.3.3 Sijpelmondingen / kwelgeulen 
 

LANDSCHAP EN MORFOLOGIE 

Sijpelmondingbeken zijn in de meeste gevallen geen oorspronkelijke beken, maar gegraven lossingen, bedoeld 

om natte, grondwatergevoede relictgeulen langs vooral de Terrassenmaas versneld te ontwateren (zie § 3.4.4). 

Door de continu toestroom van relatief grote hoeveelheden grondwater in de terrasflanken van het Maasdal, 

konden deze waterlopen zich als een beek gaan gedragen.  

Het referentiebeeld van de sijpelmonding is in veel gevallen geen beek, maar het herstel van de oude 

kwelmoerassen waar ze in aangelegd zijn. Het streefbeeld bestaat uit een langgerekt geulmoeras tegen de 

terrasflanken van het lokale Maasterras aan. Het is begroeid met soortenrijk elzenbroekbos, ooibos, 

verlandingsvegetaties, zeggenmoeras, veldrusvegetaties en kwelvegetaties met Dotterbloem als kenmerkende 

soort.  

Dergelijke kwelmoerassen hebben geen open verbinding met de Maas, maar er kan sprake zijn van overlopend 

grondwater dat zich via overloopdrempels en kleine kwelstroompjes een weg naar de Maas zoekt. In veel 

gevallen zal het kwelwater echter via inzijging naar de Maas bewegen. Het kwelwater is vaak van lokale 

oorsprong en de beken hebben bijna nooit een groot achterland. Kwel zorgt voor de aanvoer van relatief 

schoon en mineraalrijk water van een constante lage temperatuur.  

 

In de meander is sprake van praktisch stilstaand water, met eventueel kleine kwelstroompjes. Kwelstroompjes 

kennen stroomsnelheden die kunnen variëren, maar meestal niet hoger zijn dan 0,5 m/s. De waterkwaliteit is 

relatief goed; zowel kalkarm en ijzerrijk (Terrassenmaas), als kalkrijk en ijzerrijk (Zuidelijk Limburg). Een kwelgeul 

overstroomt alleen met hoogwater, vaak minder dan eens per 5 jaar). Hierdoor is het grondwater eigenlijk altijd 

dominant boven het rivierwater. 

 

LEVENSGEMEENSCHAPPEN EN SOORTEN 

De kenmerkende flora en fauna van kwelbeken/geulen is aangepast aan laagdynamische omstandigheden. De 

levensgemeenschap heeft overeenkomsten met bronbeken, hoog- en laagvenen of sommige hoogkwalitatieve 

poldersloten. Langs de Terrassenmaas zijn kwelsoorten als Dotterbloem, Holpijp, Adderwortel, 

Duizendknoopfonteinkruid en verschillende sterrenkroossoorten kenmerkend. Plaatselijk komt zelfs de zeldzame 

Drijvende waterweegbree (bijv. Heukelomse Beek en Heijense Leigraaf) en Paarbladig goudveil (o.a. kwelbeekje 

Barbara’s Weerd bij Arcen) voor (Peters, 2010; Peters & Rademakers 2016). In iets kalkrijkere en CO2-rijke 

kwelwateren met een lage overstromingsduur (<2 dagen/jaar) kunnen ook soorten als Groot blaasjeskruid, 

Waterviolier, Kransvederkruid en soms Rossig fonteinkruid voorkomen (van Geest et al. 2011), maar die situaties 

zijn langs de Limburgse Maas zeldzaam.  

 

Ook de kenmerkende macrofaunagemeenschap wijkt sterk af van die van de rivier, hoewel hier nog niet zoveel 

over bekend is. Er kan een brede en soortenrijke macrofaunagemeenschap ontstaan met verschillende soorten 

libellenlarven, kokerjuffers,  waterjuffers, duikerwants, de onder water levende rups (Parapoynx stratiotata) maar 

daarnaast ook veel soorten slakken en mijten. Dankzij de hoge mate van isolatie domineren exoten minder gauw 

de macrofaunasamenstelling, terwijl ze dat in de rivier zelf wel doen. Dit komt de soortenrijkdom ten goede.  

De visfauna wordt gedomineerd door limnofiele soorten met als kenmerkende soorten als Bittervoorn, Vetje, 

Grote modderkruiper en Bermpje kenmerkend. 

 

De macrofauna van kalkrijke kwelbeekjes kenmerkt zich door het grote aandeel kreeftachtigen (vlokreeftjes). 

Daarnaast komen o.a. platwormen, kokerjuffers, vedermuggen en eendagsvliegen voor. Een deel van de fauna 

is aangepast aan de constante lage temperatuur van het bronwater. In kalkarme kwelbeken is de macrofauna 

anders van samenstelling en bestaat uit kokerjuffers, (veder-)muggen, eendagsvliegen en platwormen. De 

macrofauna rond de directe monding zal lijken op die van kleine beken van het zandwaaiermondingtype. 

Bij kalkrijke bronnen en beekloopjes komen in potentie twee specifieke en zeldzame libellensoorten voor: 

Zuidelijke oeverlibel en Gewone bronlibel. In kalkarme kwelbeekjes kan de Bandheidelibel voorkomen. Langs 

kwelgeulen komen ook libellensoorten als Glassnijder en Vroege glazenmaker voor. 

  

In het amfibisch en terrestrisch deel van dit type beek / moeras bestaat de vegetatie van nature uit vrij 

voedselrijke broekbossen met elzenbronbos op kalkarme plaatsen en essenbronbos op meer kalkrijke locaties. 
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Mooie voorbeelden hiervan zijn het Heuloërbroek bij Aijen (het brongebied van de Aijense en Heukelomse beek) 

en de Oude Maasarm bij Meerlo resp. de onderste rand van het Bunderbos (het brongebied van de 

Hemelbeek). In de ondergroei van deze bossen groeien diverse kwelindicatoren zoals Bittere veldkers, 

Dotterbloem, Groot springzaad, IJle zegge en soms ook Goudveilsoorten. In meer open (begraasde) 

landschappen groeien ook soorten als Egelboterbloem, Dotterbloem, Grote pimpernel, Moerasrolklaver en veel 

russen en zeggensoorten op de oevers.  

In vochtige graslanden en zomerruigtes rondom kwelbeken zijn opvallende sprinkhanen aan te treffen: Moeras- 

en Gouden sprinkhaan. Op pionierplekjes kunnen (Zegge)doorntjes voorkomen. Langs de oevers komen Kleine 

glimwormen voor. In (bosrijke) kwelbeken komen potentieel ook Alpenwatersalamander, Boomkikker en 

Kamsalamander voor maar ook Heikikker en mogelijk ook Poelkikker of zelfs Rugstreeppad (bij zeer flauwe, 

zandige oevers). Zodra zich echter een visgemeenschap in de geul ontwikkelt, leggen de amfibieën het af 

doordat de larven door vis gepredeerd worden.  

 

Specifieke broedvogels voor kwelbeken zijn er nauwelijks maar in broekbosjes kunnen soorten als Dodaars, 

Goudvink, Waterral en Wielewaal worden verwacht. Van de zoogdieren komt potentieel de Waterspitsmuis voor 

en veel soorten vleermuizen, waaronder Watervleermuis en Meervleermuis.  

 

 

Natuurlijke referenties:           "Oranje cluster"1 

• Roobeek bij Arcen, Kaldenbroek        • Asseltse Leijgraaf, Stepkensbeek, Vorstermolenbeek, 

                Latbeek, Looise Graaf, Aijense beek, Heijense   

                Leigraaf, Mookse Molenbeek       

  

 
Figuur 5 Voorbeeld van een kwelgeul (sijpelmonding) bij Rode beek bij Arcen. 

 

3.3.4 Moerasmondingen  

 

LANDSCHAP EN MORFOLOGIE 

Moerasmondingen zijn mondingen met een vrijwel stagnant karakter door sterke stuwing vanuit de Maas of een 

zeer beperkt verval. Ze hebben soms meer het karakter van een brede Maasinham of oude Maasarm dan van 

een beekmonding. Vrije erosie van de oevers vindt plaats door de werking van de Maas; in (door oevererosie) 

verbrede situaties kunnen ook ondiepe, zandige oevers in de monding tot ontwikkeling komen, maar sommige 

watergangen/beken zullen bij hoge afvoeren vanuit de beek doorspoelen, waarbij ook sediment in de Maas 

verdwijnt. Over grote delen zijn de oevers begroeid met ooibos en moerasbegroeiing; door vrije erosie ontstaan 

hierin wortelwouden met rivierhout, belangrijk voor vissen en macrofauna. 

In luwe situaties kan sprake zijn van een rijke waterplantengroei en van helofytenvegetaties met soorten als Grote 

egelskop, Kalmoes, Grote kattenstaart en mogelijk zelfs Riet en Mattenbies. Morfologische activiteit vindt alleen 

plaats tijdens grote maashoogwaters en door golfslagerosie.  

 

                                                                 
1 Enkele van deze beken stonden in het rapport van Peters (2007) nog te boek als zandwaaiermonding, maar worden op basis 

van de huidige stand van kennis beschouwd als sijpelmonding/kwelgeul (Peters exp. judg. 2017) 
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LEVENSGEMEENSCHAPPEN EN SOORTEN 

In moerasmondingen komen veel water- en oeverplanten voor, vooral in de luwere delen. Karakteristieke soorten 

waterplanten zijn Gele plomp, Grote egelskop, Pijlkruid maar ook ondergedoken soorten zoals Aarvederkruid, 

Grof hoornblad en diverse soorten fonteinkruiden (o.a. Gekroesd en Glanzig). Zeldzame soorten zijn bijv. Groot 

nimfkruid. De macrofaunagemeenschap van moerasmondingen bestaat vooral uit mosselen, slakken, 

vlokreeften, muggenlarven en kokerjuffers. Filtreerders domineren (Nijboer e.a. 2000).  

In goed ontwikkelde moerasmondingen met veel water- en oeverplanten zijn libellen als Glassnijder, Grote 

roodoogjuffer en Smaragdlibel karakteristiek. Onder de vissen domineren limnofiele soorten zoals Baars, Kleine 

modderkruiper, Aal, Riviergrondel en Snoek. Bijzondere soorten als Grote modderkruiper en Kwabaal kunnen 

paaien in de Maaspolderweteringen in de voormalige overlaatgebieden waar ze terechtkomen bij hoogwater, 

wanneer Maaswater wordt ingelaten (Voorn, 2003). Goed ontwikkelde moerasmondingen vormen in potentie 

een geschikt tijdelijk leefgebied voor de jonge of volwassen vissen van beide soorten. 

In het amfibisch en terrestrisch deel van moerasmondingen komen vaak veel oeverplanten voor zoals Gele lis, 

Grote kattenstaart, Kalmoes, Liesgras, Rietgras en Scherpe zegge en in de Getijdenmaas bijv. ook Mattenbies, 

Riet en Zwanenbloem; 

Moerasmondingen kunnen geschikt leef- en voortplantingsgebied vormen voor algemene soorten amfibieën, 

zoals Groene kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander.  

Broedvogels van moerasmondingen zijn soorten als Fuut, Knobbelzwaan, Kuifeend en soms Bosrietzanger, 

Blauwborst en Kleine karekiet. Daarnaast maken IJsvogel en reigerachtigen gebruik van de mondingen als 

foerageerplek. Zoogdieren als Bever, Otter, Waterspitsmuis en diverse soorten vleermuizen komen in natuurlijke 

moerasmondingen voor. 

 

Natuurlijke referenties           "Oranje cluster" 

• Eckeltse Beek bij Afferden;         • Rekgraaf, Sluisgraaf, Gasselse loop2, Drongelens  

                kanaal 

 

3.4 Principes voor inrichting (maatregelen) 
 

In deze paragraaf worden enkele inrichtingsprincipes toegelicht die in deze studie bij enkele beken (in hoofdstuk 

4) terugkeren als relevante herstelmaatregel, specifiek voor de Maassituatie. Het is dus geen volledig overzicht 

van denkbare en voorgestelde inrichtingsmaatregelen, maar slechts een selectie van maateregelen die naar 

het oordeel van de opstellers extra toelichting vragen.  

 

3.4.1 Verwijderen van bestortingen  
Om beekmondingen morfologisch optimaal te laten ontwikkelen is het cruciaal dat de beken (en de 

Maasoevers) zich morfologisch weer vrij kunnen ontwikkelen. Door het verwijderen van bestorting krijgen zowel 

de beek als de Maas weer kans processen van erosie en sedimentatie in de beekoevers tot uiting te laten 

komen. Dit zorgt voor de beschikbaarheid van sediment en het in gang trekken van deltaprocessen in de 

monding. Bovendien worden substraatverhoudingen langs met name zandwaaier- en moerasmondingen weer 

verschoven van stenig naar zandig, wat zich kan vertalen in meer kenmerkende macrofaunasoorten en minder 

kansen voor aquatische exoten. Fysiek ontstaat daardoor een gevarieerdere bedding met losse zand- of 

grindbankjes, verschillen in stroomsnelheid en diepte en oevers met natuurlijk substraat.  

 

Het verwijderen van bestortingen in de beekmondingen hangt logischerwijs samen met verwijdering van 

bestorting in de Maasoevers, zoals dat al ca. 15 jaar in uitvoering is. Direct langs de gestuwde Maas vraagt deze 

maatregel echter wel extra aanpassingen. Doordat langs de Maas het erosieproces geconcentreerd is op een 

zeer smalle zone in de oevers, verloopt de erosie sneller en geconcentreerder dan langs een ongestuwde rivier 

                                                                 
2 De Gasselse loop is in Peters (2007) benoemd als sijpelmonding, maar wordt bij de huidige stand van kennis beschouwd als 

moerasmonding (Peters exp. judg. 2017) 

 

  
Figuur 6 Verwijdering van bestorting in de Maasoevers (Zuidereiland Heijen), en de situatie na ca. 5 jaar spontane ontwikkeling 

(foto's Bart Peters). 
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als de Waal. Bovendien ontstaat er moeilijker een evenwicht tussen sediment dat afgezet wordt op de oever en 

sediment dat verwijderd wordt door erosie (sediment verdwijnt in de Maasbedding). Dit is de reden dat niet alle 

bestorting verwijdert kan worden, maar dat deze aanwezig blijft vanaf ca. 0,5 tot 1 meter beneden stuwpeil. Is 

het hier in verval geraakt, dan dient dit tijdens werkzaamheden weer verbeterd te worden, bijvoorbeeld door 

breuksteen dat boven water weggehaald wordt onder water opnieuw te verwerken. Het erosieproces kent 

daardoor altijd een fysieke grens kent (Figuur 7). Voor de Maasoevers is dit principe al in 2005 opgeschreven in 

het Streefbeeld Vrij Eroderende Oevers van Rijkswaterstaat (Peters, 2005).  

 

 
Figuur 7 Principeschets van ontwikkelingsstadia van vrij eroderende oevers (uit: Peters, 2005). De ontstening van oevers van 
beekmondingen leidt in principe tot dezelfde ontwikkelingen, zij het op kleinere schaal. Voordeel is dat bij beekoevers vaak de 

volledige bestorting verwijderd kan worden, omdat hier geen sprake is van scheepvaart. 

 

3.4.2 Positie in stuwpand 

Langs gestuwde riviertrajecten worden de benedenlopen van de Maasbeken vaak tientallen meters tot soms 

zelfs honderden meters opgestuwd door de Maas. Het toestromende water valt dus al ruimschoots stil voordat 

het de Maas bereikt en er is dus geen sprake van een reofiele beekmonding.  

Beken waarbij dit sterk speelt langs de Zandmaas zijn o.a. de Aijense Beek, de Eckeltse Beek, de Vierlingsbeekse 

Molenbeek, de Niers en veel watergangen langs de Bedijkte Maas. Een lossing als de Rekgraaf krijgt vermoedelijk 

bijna al zijn water via opstuwing vanuit de Maas. Sinds 2013 is het stuwpeil van stuwpand Grave en Sambeek 

opgezet, waardoor dit effect nog sterker is geworden. Zo is de beekmonding van het Geldernsch-Nierskanaal 

recent ook over enkele tientallen meters stilgevallen, waar zij voordien nog tot in de Maas stroomde.  
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Cruciaal hierbij is (naast het natuurlijk verhang van de beek) de positie in het stuwpand. Naarmate 

beekmondingen dichter bij de bovenstroomse zijde van een stuw liggen, is het opstuwende effect groter. Een 

beek als de Aalsbeek bij Steijl bijvoorbeeld ligt net benedenstrooms van de stuw Belfeld en kent nauwelijks 

opstuwing vanuit de rivier. Het gevolg is dat de beek onder bijna vrij verval in een relatief ondiepe rivier kan 

uitmonden. De Schelkensbeek bij Reuver daarentegen heeft te maken met 2,5 tot 3 meter opstuwing t.o.v. haar 

oorspronkelijke situatie. Ondanks haar ligging in de Peelhorstmaas (met doorgaans een sterk verval over de 

laatste meters) kent zij tot aan de Rijksweg een verstilde monding zonder stroming. Bijkomend effect is dat de 

scheepvaartgolven veel beter merkbaar zijn (hotseklots-effect in de monding). Om het effect van verstuwing te 

mitigeren is in dit traject nagedacht over mogelijk inrichtingsmaatregelen (zie § 3.4.3). 

 

3.4.3 Mondingdrempels in gestuwde Maastrajecten 

Het herstellen van stroming in relevante beekmondingen tot aan de Maas is alleen mogelijk wanneer de 

bodemligging van zijbeken weer opgehoogd wordt tot een niveau dat rond stuwpeil gelegen is. De uitdaging is 

om dit te doen zonder morfologische processen (die ook van belang zijn voor de ecologie van de beken) te veel 

te frustreren. 

 

Vermoedelijk hadden veel insnijdingsbeken langs de Terrassenmaas oorspronkelijk een veel lager gelegen 

beekbedding, doordat de erosiebasis werd gevormd door de oorspronkelijke, ongestuwde rivier. Met het 

omhoog komen van het Maaspeil, moesten beekbeddingen mee omhoog komen. Veel beekbeddingen liggen 

nu immers ruim boven hun oorspronkelijke erosiebasis. Onbekend is in hoeverre de mens heeft bijgedragen aan 

het ‘opkrikken’ van de erosiebasis, maar gelet op de vele harde drempels in de Maasbeekmondingen is die 

bijdrage vermoedelijk aanzienlijk geweest. In beken waar geen mondingsdrempels aanwezig zijn, zoals de 

Schelkensbeek (en door stuwpeilverhoging recent ook beken als de Aijense Beek) mag aangenomen worden 

dat door het stilvallen van de beek in het mondingstraject een toename van sedimentatie in de laatste meters 

van de beekloop optrad. Grote beken als de Niers hebben echter nooit een mondingsdrempel gehad, maar zijn 

dan ook in hun benedenloop volledig stilgevallen. 

 

In figuur 8 is een principeschets weergeven van de manier waarop de erosiebasis van zijbeken voldoende 

verhoogd kan worden. De gedachte is dat door in de rivier een harde drempel aanwezig te houden rond 

stuwpeil of iets daarboven, de monding kans krijgt aangevoerd zand en grind vast te houden en zijn 

benedenloop op te hogen. Bovendien wordt sediment vastgehouden voor morfologische processen. 

Dit is zonder meer een concessie aan de wens om morfologisch vrije beekmondingen te realiseren, en het is dan 

exclusief bedoeld voor gestuwde riviertrajecten. Echter zonder een drempel verdwijnt veel sediment in het diepe 

deel van het zomerbed. Het reofiele beekmilieu kan op deze manier ‘opgerekt’ worden tot aan de rivier. 

Bovendien zijn voor een goede morfologische ontwikkeling van de beekmondingen vooral erosie op de oevers 

(zowel van de beek als de Maas) van belang. Het blijft dus cruciaal dat de beekoevers en Maasoevers 

ontsteend worden, zodat mede onder invloed van hoogwater op de Maas of de beek, erosie kan optreden en 

het profiel van de monding kan verbreden / niet statisch is.  

 

Om dit mogelijk te maken is het van belang dat een onderwaterdrempel van de monding door loopt langs de 

Maasoevers. In feite wordt de drempel een verlengstuk van de onderwaterdrempel die bij het ontstenen van de 

Maasoevers aanwezig moet blijven (zie Peters, 2005). Omdat deze ‘onderwatervooroevers’ wat lager liggen dan 

de beekmondingdrempel (ca. 0,5 tot 1 meter onder stuwpeil) treedt bij de beekmonding een soort welving in de 

drempel / vooroever op. Bij voortschrijdende erosie van de Maasoevers kan ook een situatie ontstaat waarbij het 

beek water zich over de nieuwe rivierstrandjes een weg naar het laagste punt in de vooroever zoekt (wat niet als 

negatief hoeft te worden beoordeeld). 

 

Vooralsnog is dit concept een onbewezen inrichtingsprincipe dat nog nergens in de praktijk is toegepast. 

Voorgesteld wordt om een pilot te starten bij beken waar dit kansrijk kan zijn. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het 

Figuur 8 De monding van het Geldernsch-Nierskanaal: links vrij afstromend tot aan de Maas voor verdere opstuwing van het 
stuwpand Sambeek; rechts na 2013, waarbij een deel van de benedenloop stil is komen te vallen (foto’s Bart Peters). 
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Geldernsch-Nieskanaal of de Aijense Beek, waarvan de mondingen recent verder zijn stilgevallen door 

stuwpeilverhoging op de Maas. Voordeel van het principe is dat het goed gecombineerd kan worden met het 

verwijderen van stortsteen uit de Maasoevers en de beekmondingen. Hetzelfde stortsteen kan immers lokaal 

gebruikt worden om te verwerken in een mondingsdrempel en onderwatervooroevers. Een belangrijk nadeel en 

aandachtspunt is echter de landschappelijke effecten die zo’n maatregel met zich meebrengt; de intrinsieke 

waarde van een beekmonding is immers dat hij ongehinderd door lelijke of kunstmatige drempels een rivier kan 

instromen. Het landschappelijke effect kan verminderd worden door bijvoorbeeld te werken met dode bomen 

als onderdeel aan de drempel, of met drempels net onder stuwpeil. 

 

De keuze voor de hoogte van de mondingsdrempel wordt cruciaal. Het doel is hier anders dan van de 

bestaande onderwaterdrempels die nu bij vrij eroderende oevers vaak worden aangebracht. Vermoedelijk is 

een geschikte hoogte net boven stuwpeil (ca. één decimeter; tot waar scheepvaartgolven komen) een goede 

richtlijn, maar op stuwpeil kan ook. Dit dient verder uitgezocht te worden, bij voorkeur in een pilot. 

Daarnaast moet nagedacht worden over materialisering ervan. Dit kan met breuksteen (onder water?), maar 

ook met een constructie waarbij rivierhout wordt vastgelegd, bijv. tussen ingeheide houten palen (Figuur 8). Dit 

heeft als voordeel dat in de monding het leefgebied voor vissen en macrofauna verbeterd. Er wordt immers 

tegelijkertijd rivierhout aan de beek en de Maasoevers toegevoegd. Dit kan bovendien een stimulerende rol 

spelen bij het invangen van sediment en andere morfologische processen. 

 
Figuur 9 Schematische weergave van het principe van het ophogen van de erosiebasis van een beekmonding langs de 

gestuwde Maas. Hierbij is gebruik gemaakt van dood hout / dode bomen tussen verankerde houten palen. 

 

 

3.4.4 De aanleg van kwelgeulen en overloopbeekjes 

Bij sommige beekmondingen uit het ‘oranje cluster’ past beter het herstel als kwelgeul dan als een klassieke 

beek. Het gaat hierbij vooral om het type ‘sijpelmonding’. De achtergrond hiervan wordt in deze paragraaf 

beschreven. 
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KWELGEULSYSTEMEN LANGS DE MAAS 

Veel beeksystemen uit het Oranje Cluster liggen langs de Midden- en Noord-Limburgse Terrassenmaas tussen 

grofweg Roermond en Mook. De Maas ligt hier in een geologisch stijgingsgebied, en heeft zich door de tijd heen 

steeds verder ingesneden. Door een verschillend insnijdingstempo onder invloed van warme en koude 

klimaatperioden, zijn hierdoor uiteindelijk de bekende Maasterrassen ontstaan. Veel beken langs de 

Terrassenmaas hebben door de diepe insnijding een aanzienlijk verhang gekregen, en zijn ze soms diep in de 

terrasgronden ingesneden. Het mooiste voorbeeld is wellicht het Geldernsch-Nierskanaal. Dit gegraven systeem 

heeft zich in amper 250 jaar tijd een kleine canyon in de Maasduinen en onderliggende terrasgronden 

uitgesneden, en is thans (zeker morfologisch) één van onze meest aansprekende beeksystemen van Nederland. 

 

Op de verschillende terrasniveaus liggen verspreid oude Maasgeulrelicten, die vooral gevoed worden door 

grondwater. Ze overstromen slechts sporadisch vanuit de Maas met rivierwater. Vooral waar deze geulen 

terrasranden van een hoger terras aansnijden kunnen grote hoeveelheden helder, vaak ijzerrijk grondwater 

uittreden. Juist vanwege de invloed van helder grondwater vormen deze geulen ecologisch bijzonder rijke 

systemen, met veel soorten die elders in het rivierengebied verdwenen zijn, of überhaupt niet kansrijk. Denk hierbij 

aan een begroeiing met kwelsoorten als Dotterbloem, Holpijp, Paarbladig goudveil en Adderwortel en een zeer 

rijke libellen- en amfibieënfauna (Glassnijder, Bruine glazenmaker, Bruide Korenbout, Vuurlibel, Kamsalamander 

en (in potentie) Boomkikker). Ook voor limnofiele vissoorten zijn kwelgeulsystemen waardevol.  

 

Veel beken langs de Terrassenmaas zijn in feite geen beken, maar gegraven lossingen en afwateringen om deze 

kwelsystemen droog te leggen. Voorbeelden van dit soort beken zijn de Asseltse Leigraaf, de Kwistbeek, de 

Stepkensbeek, de Vorstermolenbeek, de Wolterskampbeek, de Lingsforterbeek, de Roobeek, de 

Campagnebeek, de Aijense Beek, de Heukelomse Beek en feitelijk bijna alle kleinere beekjes langs dit 

Maastraject. Lokaal komen ook elders langs de Maas dit soort grondwaterlossingen voor, die thans de status van 

beek hebben. Denk hierbij aan de Hemelbeek bij Elsloo of de Kingbeek bij Obbicht.  

 

De ecologisch meest waardevolle en systeemeigen manier om dit soort beken te herstellen, is het herstel van de 

oude kwelgeulmoerassen waar ze in uitgegraven zijn. Dit vraagt dus een andere inrichtingsbenadering dan bij 

regulier beekherstel of bij de aanleg van echte (niet grondwater-gedomineerde) neven- of hoogwatergeulen. In 

10 wordt schematisch weergegeven hoe door het verwijderen van de rijkere toplaag op het laagterras van de 

Maas, een ondiepe kwelgeul kan worden gerealiseerd. 

  

Figuur 10 Fotomanipulatie van de verwijdering van stortsteen en aanleg van een mondingsdrempel uit hout. Een dergelijke 
drempel kan ook uit breuksteen worden opgetrokken, tot rond of net onder stuwpeil (hergebruik vanuit Maasoevers) (foto´s 

Bart Peters). 
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Figuur 12 Hoogtekaart van de Terrassenmaas rond Wanssum, met de ligging van veel oude relictgeulen op verschillende 

terrassenniveaus. 

 

 

Figuur 11 Opbouw van verschillende terrassenniveaus langs de Maas, met links de oorspronkelijke situatie (ongestuwd en met intacte 

kwelgeulen), rechts de actuele situatie (gestuwd en met door 'beken' ontwaterde relictgeulen)(© Bart Peters, Bureau Drift). 
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INRICHTINGSPRINCIPES  

In dit rapport staan enkele ontwerpen voor de aanleg van kwelgeulen langs de Terrassenmaas (o.a. bij de 

Heijense Leigraaf en de Stepkensbeek; zie H4). Belangrijke inrichtingsprincipes hierbij zijn: 

• Het is belangrijk kwelgeulen nauwgezet vorm te geven rond de positie van het grondwater; vaak is 

aanvullend peilbuizenonderzoek nodig om exact te bepalen waar het grondwater zich bevindt en hoe het 

verloopt door een gebied heen; 

• Kwelgeulen hebben altijd een beperkte diepte; het zijn immers grondwatergevoede verlandingssytemen in 

oude geulrelicten. Als ze te diep worden aangelegd verdwijnt het kwelwater in het oppervlaktewater, en 

vermindert de waterkwaliteit. Richtinggevend voor de maximale diepte van kwelgeulsystemen is ca. 0,50 m 

onder GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand); 

• Kwelgeulen staan nooit in directe verbinding met de rivier, al was het maar omdat het grondwater zich altijd 

(ruim) boven stuwpeil van de Maas bevindt (en de geulen dan erg diep zouden worden, grondwater 

verdwijnt direct in het rivierwater).  

• Om kwelsystemen echter goed te laten functioneren is wel een geleidelijke afstroom van grondwater 

richting de Maas gewenst; dit kan door overloopdrempels en kleine kwelstroompjes richting de rivier, maar 

vaak is natuurlijke inzijging via een zandige ondergrond ook al voldoende; 

• Om grondwaterwerking goed tot uiting te laten komen is het cruciaal dat geulen in onderliggende zanden 

worden aangelegd en bv niet in slecht doorlatende kleilagen; ook als kwelgeulen noodgedwongen in meer 

lemige of kleiige gronden komen te liggen kan gelet worden op het aansnijden van zandige kwelvensters. 

Dek zandige kwelvensters dus niet af;  

• Bij voorkeur geen omputten. Echter indien dit noodzakelijk wordt geacht (slecht vermarktbare toplaag, 

kosten) dan kan gekozen worden voor een kleine berging op de droge terrasgronden conform Figuur 13 

(dus niet als berging in de geul zelf). Deze berging is na aanleg onzichtbaar en wordt afgewerkt met relatief 

schraal zand/leem; in deze vorm worden grondwaterstromen niet onderbroken of zelfs wat opgestuwd (uit 

Peters, 2010); 

• Verwijder in aanleg zoveel mogelijk van de verrijkte toplaag / bouwvoor over het hele terras, zodat ook op 

de droge delen meer minerale, onbemeste gronden aan de oppervlakte komen en voor een veel betere 

uitgangssituatie voor natuur zorgen;  

• Omdat lange kwelgeulen in stroomafwaartse richting met verschillende (vaak dalende) grondwaterstanden 

te maken hebben kan het goed zijn om ze te compartimenteren in losse geulen; dit komt overeen met deels 

verlande geulsystemen in natuurlijke situaties die door verlanding vaak tot deelgeulen ontwikkelen. 

• Door een lossing of afwateringsbeek, die waardevol kwelwater direct naar de Maas afvoert, om te vormen 

tot een kwelgeul, worden de ecologische potenties van dit water veel beter benut. Door het langer vast te 

Figuur 14 Aanleg van kwelgeulen in het zand i.p.v. de klei, 
waarbij kwelvensters open gehouden worden. 

 

Figuur 13 Principe van de aanleg van een kwelgeul langs de Terrassenmaas. 
Bij noodzaak tot omputten, alleen op kleine schaal op het droge deel van de 

terrasgronden (uit Peters, 2010). 
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houden en laagdynamische natuur mogelijk te maken, vindt systeemherstel plaats, passend bij de ‘genius of 

the place’. Hiermee wordt de beste bijdrage geleverd aan het ecologisch netwerk langs de rivier, wat in de 

geest van de KRW is. 

• Lokaal kan wel bekeken worden of elementen van de oude beek als overloopstroompjes tussen de 

geulcompartimenten behouden kunnen blijven / ontwikkeld kunnen worden. 

Recentelijk is in opdracht van OBN (en i.s.m. Rijkswaterstaat) een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de 

herstelkansen voor en inrichtingsprincipes van kwelgeulsystemen langs de Terrassenmaas (Arcadis, in prep). 

 
Figuur 15 Artist impression van kwelgeulen in het terrassenlandschap van de Limburgse Maas (© Bureau Drift; illustratie Jeroen 
Helmer). 

 

 

3.5 Koppeling met het dijkenprogramma 
 

De waterschappen werken de komende jaren aan de aanleg van nieuwe dijken langs de Maas. Het 

Waterschap Limburg werkt aan een versnelde uitvoering van een 14-tal dijkvakken die voor eind 2020 gereed 

dienen te zijn. Langs de Bedijkte Maas speelt een vergelijkbaar dijkenprogramma, onder meer als onderdeel van 

het Koploperproject Ravenstein-Lith. Hierbij zal speciewinning voor de aanleg van nieuwe dijken nodig zijn.  

 

3.5.1 Terrassenmaas 
Met name langs de Terrassenmaas tussen Roermond en Mook (beheergebied Waterschap Limburg) liggen 

goede kansen voor een koppeling van speciewinning voor de dijken (figuur 13), met de uitvoering van KRW-

projecten. Kenmerkend voor dit riviertraject zijn relatief ondiepe kwelgeulsystemen, die gevoed worden door 

helder grondwater. Ecologisch zijn dit waardevolle habitats, maar hydraulisch (daling hoogwaterstanden) 

leveren kwelgeulen relatief weinig op. Het aanleggen van diepere en grotere hoogwatergeulen of nevengeulen 

is echter landschapsecologisch ongewenst, omdat ze niet thuishoren langs de Terrassenmaas en heel snel ten 

koste gaan van de fossiele terrasstructuren en het terrassenmaaslandschap. Waar elders in Nederland 

rivierverruimingsprojecten dus goed te combineren zijn met grootschalige natuurontwikkeling, geldt langs de 

Terrassenmaas dat juist de koppeling met dijkaanleg kansrijk en landschappelijk minder controversieel is.  

 

In bijlage 1 staat een kaartje met locaties waar voor eind 2020 nieuwe dijken zullen worden aangelegd. Deze 

vallen onder het versnellingsprogramma van het Waterschap Limburg. Voor de volgende waterlopen (met 

aanleg kwelgeulen) wordt een koppeling met speciewinning voor de dijkverzwaring / verlegging / verbetering 

voorgesteld: 

 

• Stepkensbeek: Aanleg doorstroomde (kwel)geul in de Genooierveld, gekoppeld aan de dijkenlocatie 

Venlo-Velden (incl. dijkverlegging)(§ 4.7).  

• Vorstermolenbeek: aanleg van een ondiepe, gecompartimenteerde (kwel)geul tegen de benedenloop, 

gekoppeld aan de dijkenlocatie Venlo-Velden (incl. dijkverlegging)(§ 4.8).  
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• Looise Graaf: Maaiveldverlaging Zenningen-Aschwater gekoppeld aan dijkenlocatie Well (§ 4.11). 

• Heijense Leigraaf en Kleefse Beek: Gekoppeld aan dijkverbeteringen Oud-Bergen (§ 4.15 & 4.16). 

 

3.5.2 Benedenmaas 

Langs de Benedenmaas (beheergebied Waterschap Aa en Maas) liggen ook kansen voor een koppeling van 

dijkaanleg met de aanleg van KRW-projecten, zij het dat hier wat meer grootschalige rivierverruiming soms ook 

vanuit de eigenheid van het gebied passender wordt (denk aan het opengraven van grote boogmeanders).  

 

Waterlopen waar kansen bestaan zijn: 

• De Diedensche Uiterdijk (De Vliet) voor lokale dijkverzwaring kan hierbij worden bijgedragen aan het 

opnieuw vrijgraven van de grote boogmeander (§ 4.20)  

• Gasselse Loop: Dijkverlegging waarbij in het toegevoegde winterbed een bestaande laagte wordt verlaagd 

tot op grondwater (§ 4.19). 
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4. Analyse en maatregelen beekmondingen  
 

 

 

 

4.1 Inleiding 
 

Hieronder volgt van alle 20 beekmondingen per beek een analyse van hun actuele toestand, inclusief 

eigendomssituaties terplekke en ecologische en andere knelpunten. Deze analyse is vertaald in 

inrichtingsmaatregelen voor de betreffende waterloop die de KRW-kwaliteit kunnen verbeteren. Hierbij is steeds 

onderscheid gemaakt tussen korte en (middel)lange-termijnscenario’s. De korte-termijnmaatregelen zijn 

doorgaans minder verstrekkende alternatieven die binnen 2 tot 3 jaar uitgevoerd kunnen worden. Lange 

termijnmaatregelen hebben een langere voorbereidingstijd nodig, bv. omdat de eigendomssituatie nog niet 

geregeld is of omdat planvorming en vergunningstrajecten naar verwachting meer tijd zullen vragen. De inhoud 

van dit hoofdstuk is grotendeels samengevat in een tabel (beoordelingsmatrix) die bij dit rapport is meegeleverd 

(in excel; tevens bijlage 6).  

 

In fase 1 van dit project is per beekmonding een analyse uitgevoerd van de kansrijkdom van 

herstelmaatregelen. Het idee was dat hiermee vroegtijdig beekmondingen konden afvallen, zodat onnodig werk 

voorkomen zou kunnen worden (zie H2). In de praktijk bleken er voor twee beekmondingen helemaal geen 

potenties voor maatregelen te bestaan: de Mookse molenbeek (zie § 4.17) en de Latbeek (§ 0). Voor de Latbeek 

wordt echter wel een plan voor afkoppeling voorgesteld.  

Voor de andere 18 beken zijn hieronder maatregelen uitgewerkt. Er zijn echter aanzienlijke verschillen in de 

schaal en impact van de maatregelen. In grote lijnen kunnen we 4 typen maatregelen onderscheiden: 

 

5. Ontstening van (Maas en beek)oevers: Voor 7 beekmondingen wordt alleen ontstening van (een deel 

van) de oevers en bedding van de beekmonding en haar benedenloop voorgesteld: de Voer, de 

Tasbeek, de Aalsbeek, de Aijense beek, de Rekgraaf, de Sluisgraaf en de Gasselse loop. Deze 

maatregelen hebben geen hele grote ecologische effecten, maar kosten meestal ook weinig en zijn 

vaak relatief eenvoudig uitvoerbaar (wellicht m.u.v. de Voer).  

 

6. Aanleg van een nieuwe beekloop: Voor 5 beken en maatregelvarianten wordt voorgesteld een nieuwe 

beekloop te graven, al dan niet meanderend. Het gaat hierbij om het Afwateringskanaal Neer-

Musschenberg (nieuwe Wijnbeek), de Stepkensbeek, de Sambeekse Uitwatering, de Kleefse Beek en om 

een lokale maatregel langs de Asseltse Leigraaf (aankoppeling moerasje). In sommige gevallen is het 

verwijderen van drempels en stuwtjes onderdeel van de voorgestelde maatregelen. Ecologisch is dit van 

belang omdat met hermeandering ook weer morfologische activiteit en variatie gaan optreden. Er 

vormen zich nieuwe zandbanken, stroomgeultjes en steilwanden en er ontstaat meer variatie in diepte 

en stroomsnelheid.   

 

7. Herstel kwelgeulen en oude meanders: Voor een 6-tal ‘beken’ wordt ingezet op grootschaliger 

systeemherstel, met name waar het gaat om lossingen van natuurlijke (kwel)geulsystemen (zie § 3.3.3 en 

3.4.4). Dit zijn van oorsprong geen beken maar gegraven waterloopjes, die de overvloed aan uittredend 

grondwater naar de Maas afvoeren. De maatregel bestaat uit het herstel van de oude kwelgeulen, 

waarbij de beek onderdeel uit gaat maken van de nieuwe kwelgeul of vaak zelfs wordt opgeheven. 

Ecologisch zijn dit doorgaans (zeer) waardevolle maatregelen, hoewel ze vanuit de actuele KRW-

systematiek nog onvoldoende gewaardeerd kunnen worden (zie bijlage 3). Tegelijkertijd gaat het soms 

om relatief kostbare maatregelen vanwege noodzaak tot grondaankoop en grondverzet. Het gaat 

hierbij om de Stepkensbeek, de Vorstermolenbeek, de Looise graaf, de Heijense leigraaf en de Kleefse 

Beek. Daarnaast is voor De Vliet het herstel van een oude boogmeander in de Diedensche Uiterdijk 

(zonder kwelinvloeden) uitgewerkt.  

 

8. Natuurtechnische herinrichting: Voor het Drongelens kanaal is een uitwerking gemaakt voor een 

natuurtechnische oever, die de ecologie van deze monding als geheel kan verbeteren. 

 

 

4.2 Voer 
 

TYPE: Grindwaaiermonding 
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4.2.1 Systeemanalyse 
De Voer is in haar benedenloop een grindbeek met een sterk verval. Ze ligt in een smalle bedding ingeklemd 

tussen relatief steile leemwanden in de Caestert Beemden bij Eijsden. De hoog opgeslibde wanden hangen 

samen met de sterke opslibbing van deze weerd, vooral sinds de kanalisatie van de Maas in de 19e eeuw.  

De Voer volgt in haar benedenloop de dichtgeslibde, oude Maasarm die op de historische topkaart van rond 

1848 nog als stromende nevengeul rond het eiland van Caestert liep (Figuur 17). Daarnaast vormt ze onderdeel 

van de historische context van het landgoed van kasteel Eijsden.  

 

Het benedenstroomse traject wordt rond het landgoed geflankeerd door populierenrijen en intensief gebruikte 

akkerbouwgrond. De directe monding is in de jaren ’60 enkele tientallen meters naar het zuiden (bovenstrooms 

op de Maas dus) verlegd, vermoedelijk om de kasteellaan van kasteel Eijsden naar de Maas tegen erosie te 

beschermen. Aangenomen moet worden dat er derhalve bestorting in de buitenbocht van de monding zit. In 

de monding zelf zijn slechts lokaal grote granietstenen zichtbaar en er is zeker geen sprake van een goed 

onderhouden oeverbestorting. Vermoedelijk is het in de jaren ’60 aangebrachte materiaal inmiddels 

ondergeslibd.   

 

In het kader van deze verkenning zijn de oevers van de Voer met waadbroek afgelopen en is gekeken naar 

aanwezigheid van bestorting. Langs de rest van de benedenloop is eventuele bestorting niet of nauwelijks 

zichtbaar, behalve in de scherpe haakse bocht waar de Voer het recente Maasdal instroomt. Hier zit in de 

buitenbocht oud puin, vooral bestaande uit oude bakstenen en wat natuurlijk hardsteen (Figuur 20). 

Vermoedelijk zit er meer materiaal onder de sliblaag in deze oevers dan aan de buitenkant zichtbaar. Het is ook 

vanuit morfologische argumenten aannemelijk dat deze buitenbocht in het verleden vastgelegd is, omdat een 

scherpe bocht als deze normaal gesproken niet stabiel blijft langs een snelstromende grindbeek als de Voer.  

 

Opvallend is de grote hoeveelheid rivierhout in de benedenloop van de Voer (Figuur 19). Dit is afkomstig van 

instortende populieren op de oevers van het landgoed en andere oeverbegroeiing. Ook de Bever draagt bij 

aan de hoeveelheid dood hout in dit traject. Hierdoor ontstaat niet alleen substraat voor houthechtende 

macrofauna; Ecologisch zeker zo belangrijk is de constatering dat omgevallen bomen en rivierhout een cruciale 

bijdrage hebben geleverd aan het op gang brengen van meandering langs de benedenloop van de Voer. 

Bovendien is goed zichtbaar hoe kleine houtdammetjes voor een sterk reliëf van ‘pools’ en ‘riffles’ in de 

beekbedding hebben gezorgd. Van het een op het andere moment schiet de beekdiepte van amper een 

decimeter naar meer dan een meter, waarbij grote verschillen in stroomsnelheid en andere habitatskenmerken 

optreden. 

 

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft de laatste 10 jaar de meeste vismigratieknelpunten bovenstrooms van 

de monding opgelost door de aanleg van vispassages. Tijdens het veldwerk werd ook een slechte waterkwaliteit 

geconstateerd: melkachtig troebel en een penetrante rioolwaterlucht (geen recente stortbuien). Recente 

waterkwaliteitsmetingen ontbreken echter voor de Voer. Desondanks staat bovenstrooms van de benedenloop 

vrij veel Vlottende waterranonkel in de Voer. 

 

 

 
  

Figuur 16 Links is oud Maasgrind zichtbaar onder de hoog opgeslibde leemwanden langs de Voer; rechts de monding van de 

Voer in de Bovenmaas met een grindwaaier (foto's Bart Peters). 
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4.2.2 Ecologische analyse 
De Voer is door de hoge stroomsnelheid vooral kansrijk voor reofiele organismen. De benedenloop is diep en 

beschaduwd door bomen waardoor dit traject iets minder kansrijk is voor macrofyten. Toch staat bovenstrooms 

van de benedenloop vrij veel Vlottende waterranonkel in de Voer. De beek is relatief kansrijk voor macrofauna 

en vis vanwege hoge substraatdiversiteit, grind, zand, rivierhout. 

Verder bovenstrooms loopt de beek door weilanden waardoor meer licht beschikbaar is en de kansen voor 

waterplanten beter zijn. Daarvan profiteren ook macrofauna en vis.  

Door de hoge stroomsnelheid zijn de kansen voor morfologische processen groot. Als deze processen hersteld 

worden kunnen de potenties voor reofiele soorten benut worden. 

Voor de KRW zou dit lokaal een positief effect kunnen hebben op de ecologische kwaliteit van de Bovenmaas 

door hoge abundanties van reofiele vis en macrofaunasoorten. Voor macrofauna zou het aantal kenmerkende 

soorten kunnen toenemen. Voor macrofyten is het effect op de Bovenmaas minimaal, omdat de 

groeiomstandigheden daar beperkt zijn voor waterplanten van snelstromend water uit de Voer. Wel kunnen 

zaden en plantendelen richting de Grensmaas afstromen, waar lokaal wel goede kansen liggen voor 

waterplanten.  

In de Voer komen typische reofiele soorten voor als Elrits, Bermpje, forel en Beekdonderpad (IVN.nl). 

Bovenstrooms van de watermolens in Eijsden is Vlottende waterranonkel aangetroffen, tevens zijn flinke 

hoeveelheden draadwieren waargenomen (juni 2017). Gezien de stroming en het voorkomen van Vlottende 

waterranonkel mag aangenomen worden dat ook reofiele macrofauna soorten voorkomen. De draadalgen 

Figuur 17 Historische uitmonding van de Voer in het 'Caestert Maasje rond 1848'. De Wale Greend ligt nog duidelijk zichtbaar als 

overblijfsel van een groot grindeiland in de Maas. 

Figuur 18 Links de Voermonding rond 1960, rechts rond 1968. In de tussenliggende periode is de monding uit de 
oorspronkelijke monding van het Caestert Maasje verlegd, mogelijk om de kasteellaan tegen erosie te beschermen. 
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duiden op voedselrijke omstandigheden, wat niet verwonderlijk is gezien de ligging van boerenbedrijven en 

mogelijke organische belasting vanuit de Voerstreek. De huidige ecologische status wordt als matig ingeschat. 

De Voer is geen KRW-water en wordt dus niet in dit kader getoetst en gemonitord. Er zijn geen aanvullende 

waterkwaliteitsgegevens bekend van de Voer (geen KRW-waterlichaam). 

 

 
Figuur 19 Lokale houtbarrières zorgen voor grote morfologische variatie en het op gang brengen van het meanderproces in de 

benedenloop van de Voer (foto Bart Peters). 

 

4.2.3 Eigendomssituatie 
In het officiële winterbed heeft Waterschap Limburg geen eigendommen langs de Voer. De beek loopt door 

particulier terrein, met name in eigendom van de Stichting Kasteel Eijsden (zie Figuur 21). Een smalle strook 

Maasoever is in eigendom van Rijkswaterstaat. 

 

4.2.4 Knelpunten 
• Waterkwaliteit, riooloverstorten, zwerfvuil in de beek. 

• Smalle en ingesneden loop tussen hoog opgeslibde leemwanden door eeuwenlang ontbreken van 

natuurlijke meandering; hierin zijn de laatste jaren onder invloed van rivierhout echter sterke verbeteringen 

zichtbaar. 

• Zeer lokaal oevers vastgelegd met harde puinbestorting. 
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4.2.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN  

 

Maatregelen vanuit beleid en beheer 

• De waterkwaliteit van de Voer is volstrekt onvoldoende, o.a. door de aanwezigheid van riool(over)storten op 

de beek. Er is sprake van een morfologisch goed ontwikkelde beek, maar met sterk vervuild beekwater. Gelet 

op de ecologische potenties en de actuele waarden dient verbetering van de waterkwaliteit van de Voer 

prioriteit te krijgen vanuit het waterkwaliteitsbeleid van het waterschap Limburg. 

• Voor de doelstellingen van de KRW is het van groot belang dat het recent, mede door omgevallen bomen 

op gang gekomen meanderproces in de benedenloop van de Voer, ook beschermd wordt en 

gehandhaafd blijft. Juist hierdoor ontstaat de grote morfologische variatie en daarmee de diversiteit aan 

habitats voor vissen, macrofauna en waterplanten. Cruciaal is dat de Voer op dit traject niet geschoond 

wordt en dat hout en omgevallen bomen en grote populierentakken hun werk kunnen blijven doen. Om dit 

mogelijk te maken dient het verwijderen van hout en het vastleggen van oevers verboden te worden 

(behalve wanneer dit tot gevaarlijke situaties leidt).  

• Er dient een meanderzone vastgelegd te worden waarbinnen vrij meandering is toegestaan. Het is niet strikt 

noodzakelijk dat het waterschap of Rijkswaterstaat eigenaar worden van deze zone (immers de actuele 

eigenaar beheerd de benedenloop ecologisch al optimaal), maar er is wel een regeling nodig zodat dit in 

de toekomst niet veranderd. 

 

Inrichtingsmaatregelen 

• Voorgesteld wordt om de buitenbocht van de Voer, op het punt waar zij het recente Maasdal (Oude 

“Caestert” Maasje) instroomt, vrij te maken van oude bestorting en puin (Figuur 21 en Figuur 20). Het gaat 

hierbij om ca. 15 meter oever. Juist door deze harde hoek vrij te maken van oeverbescherming kan het 

meanderproces een grote impuls krijgen.  

• De oever dient voorzichtig met een graafmachine afgepeld te worden, om te kijken waar en hoeveel 

puinbestorting er exact zit. Bestaande begroeiing blijft hierbij zoveel mogelijk intact maar enkele vlierstruiken 

zullen naar verwachting gerooid moeten worden. 

• Verwerving van de oeverstrook langs de beek als meanderzone of een regeling (model ‘Geul’) met 

belendende eigenaren waarbij vrije oevererosie mogelijk is (met name Stichting Kasteel Eijsden). 

• Verwijdering van bestorting uit de directe monding kan overwogen worden; het gaat om zeer weinig 

materiaal, slechts plaatselijk liggen wat losse brokken breuksteen, doorgaans in de Maas.  

 

LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

• Op langere termijn kan het Caestert Maasje weer vrij gegraven worden, door het gebied reliefvolgend tot op 

het Maasgrind af te graven. In Figuur 21 is een schets opgenomen hiervoor. De recente sliblaag die zich door 

het vastleggen van de Maas in de laatste twee tot drie eeuwen heeft opgebouwd wordt volledig verwijderd 

van het onderliggende grind. Nadere detaillering op basis van boringen en andere data is noodzakelijk.  

• De Voer kan vervolgens in de nieuwe geul een natuurlijke monding vormen; 

Figuur 20 Ingeslibd en deels vrijgespoelde oeverbescherming in de buitenbocht van de Voer waar de beek het recente 

Maasdal instroomt (zie locatie Figuur 21 links). 
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• Om deze maatregel kansrijk te maken, dient nader bekeken te worden of herstel van het Caestert Maasje 

onderdeel kan worden van het KRW-programma of het Hoogwaterprogramma/Deltaprogramma van 

Rijkswaterstaat; 

• Voor deze maatregel is vergaande grondverwerving nodig. 

 

4.2.6 Verwachte ecologische meerwaarde 
De maatregel die op korte termijn uitvoerbaar is: het verwijderen van oeverpuin uit de beekoever, zal eraan 

bijdragen dat de beekloop morfologisch actiever wordt: Er zal meer erosie en sedimentatie plaatsvinden, wat 

bijdraagt aan morfologisch herstel van deze beek (‘in de geest van de KRW’). Bovendien zullen hierdoor reeds 

aanwezige populaties van vis en macrofauna versterkt worden: Er ontstaat immers meer variatie in habitats, met 

diepere en ondiepere plekken, plekken met vers zand of grind, of ingevallen bomen, etc. Voor waterplanten 

kunnen ook meer groeikansen in het mondingstraject ontstaan doordat er lokaal ook meer luwere situaties zullen 

voorkomen (b.v. achter een omgevallen boom). Belangrijk is dan ook dat hout dat in de beek valt hier niet weer 

uitgehaald wordt, anders wordt het effect teniet gedaan. 

Een echte verbetering zal naar verwachting optreden in combinatie met verbetering van de waterkwaliteit van 

de Voer. Dan kunnen ook soorten die gevoelig zijn voor waterkwaliteit, zoals kokerjuffers of haften en die horen 

bij het reofiele karakter van de Voer, hier een plek vinden.  

 

 
 

De monding van de Voer biedt een uitgelezen kans voor het toelaten/aanbrengen van bomen in de beek, waar 

dit in de rivier moeilijker ligt vanwege de scheepvaart. Rondom rivierhout nemen echter de inheemse vissoorten 

toe en profiteren kenmerkende macrofaunasoorten. Dit kan vervolgens als bron fungeren richting de Maas 

(Bovenmaas en Grensmaas) of voor de natuurgebieden ten zuiden van Eijsden (Eijsder Beemden). Dit laatste 

geldt met name ook voor de vogels en libellen, die als vliegende soort nog makkelijker deze afstanden kunnen 

overbruggen. Om de KRW-score van de Bovenmaas zelf echt op te krikken is het belangrijk dat dan ook in de 

rivier zelf stapstenen voor soorten die profiteren van rivierhout aanwezig zijn. Dan kunnen de ingestroomde 

soorten zich ook handhaven en bijdragen aan een hogere soortenrijkdom en dichtheden in de Bovenmaas.  

 

De huidige voorgestelde maatregel is maar beperkt van omvang met daardoor een beperkt effect. Op de 

lange termijn zijn wellicht grootschaliger maatregelen mogelijk (zie voorgestelde lange-termijnmaatregelen) 

Figuur 21 Links: de locatie van de voorgestelde verwijdering van oeverpuin incl. de eigendomssituatie rond de benedenloop van de Voer. Rechts: 

herinrichtingsschets voor het Caestert Maasje, waarbij de Voer een nieuwe monding in deze grindgeul krijgt. 
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waarmee de impact van de effecten ook zal toenemen, afhankelijk van de precieze invulling van de 

maatregelen. 

 

De Voer heeft geen specifieke functie binnen het NNL, maar kan wel een stapsteen vormen tussen Belgische en 

Nederlandse riviernatuur. De beek staat als natuurbeek aangemerkt (label van het waterschap voor beken met 

een natuurfunctie), maar is binnen de KRW niet aangemerkt als ‘natuurlijk waterlichaam’: de Voer is helemaal 

niet benoemd als KRW-waterlichaam. Het waterschap gaat de bovenstroomse optrekbaarheid nog verder 

verbeteren, wat de meerwaarde van een meer natuurlijk mondingstraject vergroot. 

 

 

4.3 Asseltse Leijgraaf 
 

TYPE: Sijpel- of kwelmonding 

 

4.3.1 Systeemanalyse 

De Asseltse Leijgraaf (officieel Leigraaf van Weijershof naar Asselt genaamd) is een typisch voorbeeld van een 

kwelwaterafwatering aangelegd om een oude maasmeander droog te leggen, in dit geval zelfs twee 

voormalige Maaslopen. Het beekje heeft zijn oorsprong in het moerasgebied van de Vuilbemden en volgt twee 

meanderbogen tot aan zijn monding net voorbij de jachthaven van Asselt. Bovenstrooms bij de Syperhof komt 

een tweede afwateringstak van de Asseltse Leijgraaf (ook wel Maalbroeklossing genoemd) in de oudste 

maasmeander uit, die ooit gegraven is om natte delen van het middenterras rond Roermond versneld af te 

wateren. Deze tak staat in droge perioden droog, maar kan tijdens stortbuien plots opleven.  

Meer benedenstrooms maakt de beek een harde hoek naar het noorden en volgt ze een recentere 

Maasmeander, die tegenwoordig onderdeel is geworden van de grindplassen van Asselt. De lossing stroomt 

hierbij rond het historische kerkje van Asselt. Het moerasgebiedje onderaan de hoge terrasrand van het kerkje is 

in feite een relict van deze oude maasloop (Figuur 22). Dit moerasje is nu door een dammetje afgescheiden van 

de beekloop, maar kan er bij stijgende waterstanden wel in overlopen. Vroeger stroomde het beekje door dit 

moerasbosje heen. 

Figuur 23 De Asseltse Leigraaf rond 1849. 

Figuur 22 Ligging van de Asseltse Leigraaf en omringende waterlopen 

op een hoogtekaart van het gebied. Zichtbaar zijn de oude 

boogmeanders waar de lossing in ligt. 
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In 2017 is het natuurgebied Vuilbemden heringericht omdat het een van de 48  Natte Natuurparels (TOP-

gebieden) in Limburg is met prioriteit in de aanpak van verdroging. Die verdroging had onder meer te maken 

met een extra brede en diepe ontwateringssloot die tijdens de ruilverkaveling eind jaren ’50 is gegraven aan de 

westzijde van het huidige bosgebied. Door de verwerving van enkele laaggelegen agrarische en bospercelen 

die overlast ondervonden van de sinds 2011 aanwezige bevers en hun dammen, kon het gebied (hydrologisch) 

heringericht worden. De kern van het plan (Kurstjens, 2016) is dat de historische ontwatering (zie figuur 10) van 

voor de ruilverkaveling grotendeels is hersteld, door het vrijwel geheel dempen van de ruilverkavelingssloot en 

het aanleggen van een nieuwe ontwateringssloot (Molenbeemd) op de rand van het resterende agrarische 

gebieden door het verbinden en opengraven van een aantal bestaande historische lopen.  Het resultaat van de 

herinrichting is vernatting van de Vuilbemden zodat zich daar natuurlijk elzenessenbroekbos en hardhoutooibos 

kan ontwikkelen in combinatie met voldoende ontwatering van de resterende landbouwgronden.  

 

4.3.2 Ecologische analyse 

De Asseltse Leijgraaf is vooral kansrijk voor meer limnofiele organismen. De monding is open en onbeschaduwd, 

langs de oevers groeien oeverplanten zoals Riet en in het water is Rivierfonteinkruid aangetroffen. Dit biedt 

beperkt paai- en opgroeihabitat voor vis, leefgebied voor macrofauna en begroeibaar areaal voor water- en 

oeverplanten. Verder stroomopwaarts is de beek matig kansrijk voor macrofyten-, macrofauna- en vissoorten 

voor limnofiele systemen. Dit komt door relatief veel beschaduwing, aangetakte moerasgebieden en de diepe 

ligging in het landschap. Door de lage stroomsnelheid zijn de kansen voor morfologische processen klein. Er zijn 

geen biologische gegevens bekend, maar er kunnen soorten van laagdynamische (limnofiele) omstandigheden 

verwacht worden, zoals Stekelbaars en evt. Kleine modderkruiper. Qua macrofauna zal het ook om algemene 

soorten gaan en de dichtheden zijn naar verwachting laag: er is weinig structuur (hout, zand, planten) en weinig 

afvoer. Tijdens het veldbezoek constateerden we dat er heel recent rigoureus geschoond was (het leek bijna 

een herprofilering). De huidige ecologische status wordt op basis van het veldbezoek in juni 2017 als 

ontoereikend ingeschat. De beste kansen voor ecologie liggen in het benutten van de kwelstromen en het 

bevorderen van moerassige habitats.  

 

 
Figuur 24 Herinrichtingsplan voor de Vuilbemden. zoals uitgevoerd in 2017. Legenda van de ingrepen:  

• paarse lijn: graven nieuwe loop,  

• oranje lijn: dempen loop 
• rode stippellijn: verondiepen/versmallen bestaande loop. 

• donkerbruine vlakjes: plaatselijke verlaging van natuurpercelen  
• donkergroene balk: Ligging beverdam (kunstmatig verlaagd) 
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4.3.3 Eigendomssituatie 
De gronden rond de Asseltse Leigraaf zijn vooral in particulier eigendom (het traject tussen het punt waar de 

Maalbroeklossing erbij komt en de kerk). De gemeente bezit de weitjes voor het dorp, terwijl het waterschap 

alleen de directe beekloop in eigendom heeft (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

4.3.4 Knelpunten 

• Verstuwde monding; 

• De beek zelf zorgt voor versnelde afwatering van een Oude Maasmeander (Vuilbemden is onderdeel 

hiervan); 

• Beperkt debiet; 

• Waterkwaliteit; 

• Periodiek grote piekafvoeren vanuit de Maalbroeklossing en mogelijk influx van effluent daarbij. 

 

 

 

Figuur 25 De Asseltse Leigraaf en haar monding in de Asseltse Plassen (foto's Bart Peters). 

 Figuur 26 Het kerkmoerasje bij de Dionysiuskerk en de omleiding van de Asseltse Leigraaf hieromheen. 
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4.3.5 Maatregelen 
 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN  

• Voorgesteld wordt om de Asseltse Leigraaf weer door het moerasje bij het historische kerkje van Asselt te 

laten stromen. Hiermee wordt de historische situatie hersteld (Figuur 23). Het moerasje is nu betrekkelijk slibrijk 

(bladval) en eutroof van karakter. Door de Asseltse Leigraaf weer door het moerasbosje te sturen gaat het 

ijzerrijke water van de Leigraaf weer voor doorstroming van het relatief eutrofe en troebele moerasje zorgen.  

• Het moerasje kan als buffer fungeren voor verhoogde debieten vanuit de Maalbroekerlossing, die zo nu en 

dan optreden. Hierdoor hoeft de beek niet meer over te lopen in de Asseltse Plassen, ter hoogte van de 

hoek rond het kerkje (wat nu af en toe gebeurt).  

• Figuur 28 geeft een schets weer van deze situatie, waarbij boven- en benedenstrooms een opening wordt 

gemaakt in de kleine kade die rond het kerkmoerasje ligt. Kleinschalig graafwerk in het kerkmoerasje is 

waarschijnlijk nodig (detailplan opstellen). Het is van belang dat dit subtiel gebeurd, waarbij het moerasbos 

gespaard wordt en het water zoveel mogelijk zelf zijn weg zoekt. De oude loop die rond de kade loopt, kan 

worden gedicht (Figuur 28).  

• Om opstuwing in bovenstrooms gelegen landbouwpercelen te voorkomen dient mogelijk op beperkte 

schaal ruimte voor het water binnen de kade van het kerkmoerasje gegraven worden. Dit dient plaats te 

vinden door ondiep uitbaggeren van verlande delen van het moerasje. Dit dient zo terughoudend mogelijk 

te gebeuren;  

• Om deze maatregel mogelijk te maken is overleg met de Sint-Dionysiuskerk nodig, de eigenaar van het 

kerkmoerasje. 

• Tevens dient nadere detaillering van de ingreep plaats te vinden. 

 

LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

In principe kan de maasmeander waarin de Asseltse Leijgraaf ligt, net als de Vuilbemden worden ingericht, 

waarbij kwelmoeras en broekbos beter kunnen worden ontwikkeld of hersteld. Dit kan door de oude Maasarm 

oppervlakkig af te graven en de leigraaf op te heffen / onderdeel te maken van een nieuw kwelmoeras.  

Dit ligt echter complex en kan naar verwachting niet op korte termijn uitgevoerd worden. Belangrijke redenen 

hiervoor zijn: 

• De Maalbroeklossing watert piekafvoeren periodiek af op de Asseltse Leigraaf. Deze waterafvoerende 

functie dient in stand te blijven. 

Figuur 28 Planschets voor verlegging van de Asseltse Beek 

door het 'kerkmoerasje' van Asselt. 
Figuur 27 Eigendomssituatie rond de Asseltse Leigraaf. 
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• De gronden rondom de Asseltse Leijgraaf hebben momenteel geen natuurstatus in het POL. 

Grondverwerving is moeilijk, maar functieverandering is mogelijk wel een optie.  

 

De benedenloop langs Asselt wordt gehandhaafd omdat zij zoals ze nu door de weilanden is aangelegd een 

landschappelijke waarde vertegenwoordigd voor het dorp. Het aanleggen van meanderstructuren in de 

Asseltse Leigraaf wordt niet voorgesteld, omdat het hier een gegraven lossing betreft in een Maasarm en geen 

meanderende beek, en er geen andere redenen (bv. verkleining verval) zijn. Herstel van de Oude Maasarm voor 

Asselt is praktisch niet meer mogelijk omdat zij goeddeels is weggegraven door grindwinning. Het debiet is 

bovendien erg laag om een meanderproces te ondersteunen.  

 

De monding van de beek is weliswaar kunstmatig en recht, maar vervult een functie als autogracht tussen de 

parkeerplaats en de jachthaven. Voor hermeandering van dit laatste deel van de benedenloop wordt niet 

gekozen, omdat de benedenloop nauwelijks stroomt door opstuwing vanuit de Maas.  

Voor optrekbaarheid zijn geen maatregelen nodig. De beek is optrekbaar en het stimuleren van optrekbaarheid 

richting de Vuilbemden is niet gewenst. Het betreft hier immers een van nature betrekkelijk geïsoleerd 

kwelmoeras, dat belangrijk leefgebied vormt voor amfibieën en libellen, die negatief beïnvloed zouden kunnen 

worden door predatie door vis. Vis komt nu niet of nauwelijks voor in de Vuilbemden.  

 

Handhaven rietbegroeiing 

In de bestaande monding is goed ontwikkelde rietbegroeiing aanwezig; voorgesteld wordt deze in het 

beheerregime van de beek te handhaven. 

 

Plan- en uitvoeringseisen / leidende principes vervolgtraject 

Leidend principe voor eventueel toekomstige maatregelen is het herstel van kwelmoeras en broekbos in de 

voormalige Maasmeander langs de Pastoor Pinckersstraat. Het optimaal benutten van grondwater is dan 

leidend voor een ontwerp. 

 

4.3.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 

Het omleggen van het beektraject en daarmee versterken van het kerkmoeras is een ecologisch waardevolle 

ingreep omdat hij aansluit bij de lokale processen en kenmerken van het gebied. Het is een gebied met mooie 

moeras –en kwelgebieden en de herinrichting van de beekloop kan dit karakter versterken en de bijbehorende 

natuurwaarden versterken. Ook kan hiermee de verbinding van de Vuilbemden met de Maas verbeterd worden 

voor bijvoorbeeld libellensoorten of een soort als Bever, die zich verspreidt via de rivier (b.v. op zoek naar nieuwe 

territoria).  

 

De te verwachten effecten op de KRW-score van de Zandmaas zijn naar verwachting beperkt. Wellicht zou er 

lokaal een klein positief effect kunnen zijn op de ecologische kwaliteit van de Zandmaas door hogere 

abundanties van limnofiele vis en macrofaunasoorten. Omdat ook in de Zandmaas steeds meer waterplanten 

voorkomen, zouden deze soorten zich ook in de rivier steeds beter moeten kunnen handhaven.  Voor 

macrofyten is het effect op de Maas minimaal vanwege de geringe afmetingen van de beek ten opzichte van 

de Maas (bovendien scoort de Zandmaas al ‘goed’ voor waterplanten, een verhoging naar ‘uitstekend’ op 

basis van deze maatregel ligt niet voor de hand).  

 

De zone waarin het beekherstel is voorzien lig in de “goudgroene” zone van het NNL. Dit betekent dat natuur hier 

voorop staat. De herinrichting van de beek valt dus samen met de doelstellingen van de Provincie voor 

natuurbeleid. Soorten die hier typisch bij horen zijn bijvoorbeeld Bever, maar in de toekomst zou dit ook een Otter 

kunnen zijn omdat het in samenhang een steeds groter moerasgebied wordt.  

 

 

4.4 Afwateringskanaal Neer-Musschenberg 
 

TYPE: Zandwaaiermonding (grindwaaiermonding qua verhang) 

 

4.4.1 Systeemanalyse 

Het afwateringskanaal werd tussen 1854 en 1861 aangelegd op de plaats waar voor die tijd de droge gracht, 

“de Gekkegraaf”, lag. Deze gracht was in 1657 gegraven als grensscheiding tussen het voormalige Prinsbisdom 

Luik en het Spaansgezinde Hertogdom Gelre. In eerste aanleg was het kanaal bedoeld om het relatief zure 

water van de Peelgronden direct af te wateren op de Maas. Aanvankelijk wilde men dit water nog via de 

Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart afvoeren, maar hiertegen kwam protest van eigenaren van belendende 

vloeiweiden langs deze Zuid-Willemsvaart, die gevoed werden met kalkrijk Maaswater. Naast afwatering moest 

het kanaal fungeren als scheepvaartroute voor kleine schepen en trekschuiten. Tot 1933 werd het kanaal 

gebruikt voor het vervoer van turf uit de Peel, maar ook van producten als hout, steenkool, hooi en meststoffen. 

Dit verleden is nog zichtbaar door de aanwezigheid van een laad- en losplaats bij de Napoleonsbaan, tussen 

Kesseleik en Neer. Hier ligt ook een stuw die moest zorgen voor voldoende diepgang.  

 

Oostelijk van de Napoleonsbaan is het traject tot aan de steenfabriek van de firma Bylandt BV (Joosten Kessel) 

nog gestuwd door twee kleinere stuwen. Daarna loopt het water van het kanaal onder vrij verval de laatste 500 
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meter naar de Maas. Hierbij stort het water van het kanaal zich van het hoogterras van Neer tot op 

Maaspeilniveau. Dit gaat gepaard met een verval van maar liefst 12,5 meter (Verhang van ca. 25 m/km). Om 

sterke beddingerosie te voorkomen is het traject tussen de steenfabriek en het fietsbruggetje vlakbij de monding 

in een bakstenen goot aangelegd. Deze vertegenwoordigt een cultuurhistorische waarde. Onder het 

fietsbruggetje ligt een klein stuwtje. Na dit stuwtje kent de beek over de laatste 50 meter een vrij verval naar de 

Maas. Om insnijding van dit stuk te voorkomen is in het verleden plaatselijk stortsteen in de bedding en oevers 

aangebracht. Dit is vermoedelijk gebeurd als onderdeel van een oeveraanpassing in de buitenbocht van de 

Maas net stroomafwaarts van de monding (Figuur 29). Deze versteviging is nu niet meer goed zichtbaar in het 

veld en op het oog is er geen sprake van een strak onderhouden oeverbescherming in de beekmonding. Naar 

verwachting zit de oude bestorting echter onder afgespoelde grond van de terrashellingen en is zij inmiddels 

overgroeid met bos en struweel. 

 

 
Figuur 29 Topografische kaart van rond 1895 toont hoe de monding van het Afwateringskanaal verstevigd is, als onderdeel van 

oeverwerken in de Maas (verbinding van oude kribben) in de buitenbocht bij de Musschenberg. 

 

 

Figuur 30 Links de monding van het Afwateringskanaal vanaf het fietsbruggetje, met weelderig begroeide steilwandoevers; 
rechts: het traject in de bakstenen goot (foto's Bart Peters). 
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4.4.2 Ecologische analyse 

Het Afwateringskanaal is vooral geschikt voor reofiele organismen door de hoge stroomsnelheid. Voor 

macrofauna en vis ontbreekt echter de benodigde substraatdiversiteit: grind, zand, rivierhout. Verder 

bovenstrooms is de waterloop gestuwd en stagnant en biedt het alleen kansen voor limnofiele 

gemeenschappen. Er is dus geen brongebied van reofiele soorten. De monding is diep gelegen en beschaduwd 

door bomen en daardoor minder geschikt voor macrofyten. Deze zijn dan ook niet aangetroffen bij het 

veldbezoek. Er zijn echter geen biologische gegevens bekend (geen KRW-water). 

 

Over de huidige situatie zijn geen gegevens beschikbaar. Tijdens een veldbezoek in juni werd het 

mondingsgebied als potentieel kansrijk gezien voor reofiele soorten macrofauna en vis mits de morfologie kan 

verbeteren. Voor waterplanten is er teveel beschaduwing. De uitbundige groei van oever- en waterplanten in 

het bovenstrooms gelegen deel duiden op voedselrijke omstandigheden. De huidige ecologische status wordt 

als matig ingeschat.  

 

4.4.3 Eigendomssituatie 

Het grootste deel van de Benedenloop van het Afwateringskanaal van Neer is in eigendom van Rijkswaterstaat. 

Bovenstrooms van de eerste stuw zijn de noordoostelijke gronden tot aan de Napoleonsbaan van de 

naastgelegen steenfabriek. 

 

4.4.4 Knelpunten 
• Extreem verhang; 

• Bakstenen goot, waardoor morfologische processen geen kans krijgen; 

• Verstuwing van de bovenloop tot aan de Rijksweg; 

• Breuksteen in de Maasoevers en Beekoevers rond de monding. 

 

4.4.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN  

Er worden op dit moment geen fysieke maatregelen voorgesteld voor de monding van het Afwateringskanaal. 

 

De volgende maatregelen zijn in beschouwing genomen en afgevallen: 

• In het verleden is meerdere malen geopperd om het Afwateringskanaal om te vormen tot een natuurlijke 

insnijdingsbeek vergelijkbaar met het Geldernsch-Nierskanaal bij Arcen. Het kanaal zou dan vrij moeten 

meanderen tussen de hoge terrasgronden ten westen van de Maas, met een spectaculaire morfologisch 

ontwikkeling tot gevolg. Hoewel dit beeld (landschaps)ecologisch-morfologische aantrekkelijk is, is de 

uitvoering ervan complex. Zo moeten over meerdere kilometers meerdere stuwen verwijderd worden en 

grond worden verworven. Er moet immers over een lang traject een evenwichtig en houdbaar verhang 

ontstaan, waarbij het kanaal ruimte moet hebben om ver naar het westen toe in te snijden. Het huidige 

kanaal heeft over zijn laatste kilometer een extreem verhang (25 m/km), dat veel groter is dan dat van bijv. 

het Geldernsch-Nierskanaal (verhang van 3,5 m/km). Mede vanwege de status van cultuurhistorisch 

monument van het volledige kanaal (Helmer en Overmars, 1999) wordt een dergelijke ingreep, waarbij ook 

de bakstenen goot zou moeten verdwijnen, als onhaalbaar beoordeeld. 

• In het rapport “Toekomst voor een Zandrivier” (1999) is een alternatief voorgesteld, waarbij een deel van het 

water net voor de stuw bij de steenfabriek wordt afgetapt en een nieuwe beek gaat vormen door de 

Musschenberg, om vervolgens in natuurgebied de Weerdbeemden uit te monden. Deze optie levert echter 

nauwelijks een kleiner verhang op. Het is een relatief kostbare ingreep, met een relatief systeemvreemde 

component door de zandgronden van de Musschenberg.  

• Het verwijderen van breuksteen in de monding zal ecologisch slechts weinig voordelen opleveren: De 

beekloop is bovenstrooms gestuwd en er zijn dus geen bronpopulaties. Het water stroomt bovendien zo 

hard dat weinig soorten zich er thuis voelen zonder lokale luwteplekken. De hoeveelheid breuksteen in de 

monding is beperkt en zonder breukstenen drempel zal het kanaal makkelijker gaan insnijden tot aan het 

stuwtje bij de fietsbrug. Dit heeft geen belangrijke voordelen en de beleving van een stromende ‘bergbeek’ 

kan hierdoor verminderen. Veel oeverbescherming zit naar verwachting ondergronds en onder het bos op 

de oever. Er zijn onvoldoende argumenten om dit mooi ontwikkelde bos te verwijderen voor een ingreep 

met een dergelijk gering ecologisch effect.  

• Het verwijderen van breuksteen uit de Maasoever is niet gewenst vanuit nautische belangen 

(buitenbochtsituatie). Het verwijderen van breuksteen uit de monding zonder het meenemen van de 

Maasoevers wordt niet als effectief beschouwd en kan bovendien leiden tot onbeheersbare situaties in de 

Maasoever. 

• Het verwijderen van het stuwwerk bij fietsbrug wordt niet geadviseerd. Het is een relatief kostbare ingreep 

met weinig ecologisch rendement. Er is immers geen leefgebied voor trekvissen stroomopwaarts van dit 

stuwtje. Bovendien kan uiteindelijk door insnijding een nieuwe drempel / versteviging bij het eindpunt van de 

bakstenen goot noodzakelijk zijn. Daarnaast loopt er een gasleiding onder het kanaal ter hoogte van de 

fietsbrug. 
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LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Als lange-termijnmaatregel opent zich voor het Afwateringskanaal wel een aantrekkelijk perspectief op het 

hoogterras van Neer aan de zuidzijde. In het kader van deze verkenning is gekeken naar een mogelijkheid om 

het water van het Afwateringskanaal over een langer traject te laten afstromen naar de Maas. Dit zou immers 

het probleem met het extreme verhang kunnen oplossen. 

 

Deze mogelijkheid bestaat door een koppeling met de Wijnbeek, die van de Napoleonsbaan, vlakbij de stuw 

van het Afwateringskanaal, naar Neer stroomt. Een deel van het water uit het afwateringskanaal kan dan via 

een verdeelwerk bij de stuw aan de Napoleonsbaan, richting de Wijnbeek gestuurd worden. Hierbij stroomt het 

water uit het afwateringskanaal van een hoogte van ca. 27 m NAP tot ca. 16 m NAP in de Neerbeek. Dit 

betekent een verhang van ca. 4 m/km, vergelijkbaar met die van het Geldernsch Nierskanaal. 

De sterk verdroogde Wijnbeek kan hierdoor weer water gaan dragen en zich ontwikkelen tot een stromende, 

morfologisch actieve beek. Een deel van het water en piekafvoeren kunnen nog steeds via de benedenloop 

van het afwateringskanaal afgevoerd worden naar de Maas. 

 

In Figuur 31 is de loop van de Wijnbeek rond 1845 zichtbaar in een oude Maasgeul op het hoogterras, kort voor 

de aanleg van het Afwateringskanaal. Dit is de periode kort voor aanleg van het Afwateringskanaal en 

vermoedelijk voerde de Wijnbeek nog beduidend meer water af. 

 

 
Figuur 31 Hoogterras bij Neer rond 1849 met de ligging van de Wijnbeek. Het Afwateringskanaal is nog niet gegraven, maar wel 
als grensscheiding herkenbaar op kaart. 

Op dit moment leidt de Wijnbeek een kwijnend bestaan, waarbij ze nauwelijks meer water draagt en als 

onopvallende sloot in het hoogterras van Neer ligt. Over het laatste deel van haar loop stroomt ze door de 

dorpskern van Neer, om vervolgens met een klepduiker in de Neerbeek uit te monden. Over de laatste 100 

meter is ze echter volledig onzichtbaar en overkluisd.   
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Door de Wijnbeek te activeren krijgt de dorpskern van Neer haar oorspronkelijke beek terug, waarbij de 

aantrekkelijkheid van het dorp vergroot kan worden. Bovendien zal de koppeling met het afwateringskanaal 

betekenen dat er over 2,5 kilometer weer nieuw leefgebied ontstaat voor beeksoorten, waaronder een scala 

aan reofiele vissen, libellen en macrofauna.  

 

Belangrijkste obstakel voor dit plan lijkt het volgebouwde karakter van de benedenloop van de Wijnbeek, die zijn 

laatste meters volledig ondergronds onder de bebouwing van Neer aflegt. Er dient daarom onderzocht te 

worden of het ontkluizen en herkenbaar maken van de Wijnbeek op deze manier kansrijk is. Eventueel kunnen 

hierbij meerdere routes richting de Neerbeek verkend worden, waarbij ook gedacht kan worden aan een route 

tussen Hanssum en Neer door.  

 

Acties: 

• Op korte termijn een verkenning naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een nieuwe Wijnbeek, gevoed 

door water uit het afwateringskanaal; 

• Overleg met de gemeente Leudal over de mogelijkheden om een beleefbare beek in het dorp te herstellen 

(‘water werkt’-principe). 

 

 

 
Figuur 32 Ligging van de Wijnbeek in een oude Maasgeul op het hoogterras. Aangegeven is waar water van het 
Afwateringskanaal bij benadering richting de Wijnbeek gestuurd kan worden (paarse pijl). De oranje rondjes zijn stuwen. 

4.4.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 

Korte termijn maatregelen zijn niet kansrijk geacht op basis van de lokale mogelijkheden. Het verwijderen van 

steen uit de monding zou onherroepelijk tot diep insnijding van het beektraject leiden en daarmee allerlei 

ongewenste neveneffecten met zich meebrengen (zie voorgaande paragraaf). Benutting van het verhang in 

een langer beekhersteltraject voor de lange termijn zou ecologisch meerwaarde opleveren omdat er dan 

substantieel meer reofiel beekhabitat gecreëerd wordt (mogelijk vergelijkbaar met het Geldernsch-Nierskanaal). 

Voor de KRW zou dit lokaal een zeer beperkt positief effect kunnen hebben op de ecologische kwaliteit van de 

Maas doordat er dan reofiele soorten vis en macrofauna uit de toekomstige beek  kunnen uitstromen naar de 

rivier. Voor macrofauna zou het aantal kenmerkende soorten lokaal mogelijk kunnen toenemen. Voor 

macrofyten is geen of nauwelijks effect op de Zandmaas te verwachten, vanwege de geringe afmetingen van 

Overkluisd traject 
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de beek ten opzichte van de Zandmaas (bovendien scoort de Zandmaas al ‘goed’ voor waterplanten, een 

verhoging naar ‘uitstekend’ op basis van deze maatregel ligt niet voor de hand).  

 

 

4.5 Tasbeek 
 

TYPE: Zandwaaiermonding 

 

4.5.1 Systeemanalyse 

De Tasbeek is een klein terrasbeekje dat het hoog- en middenterras ten westen van Kessel (Kesseleikerbroek) 

ontwatert. De benedenloop van de Tasbeek is in 2014 reeds heringericht. Hierbij is de rechte loop omgezet in 

een licht meanderende loop, waarbij oude meanderstructuren in het laagterras terplekke als uitgangspunt zijn 

gekozen (Figuur 36; Raaijmakers, 2014). De benedenloop van de Tasbeek is hierdoor landschappelijk en 

ecologisch aanzienlijk verbetert. Wel heeft het beekje te kampen met structureel lage afvoeren door verdroging 

in het achterland. Noordoostelijk wordt Tasbeek geflankeerd door een plas in de uiterwaard, waarschijnlijk het 

overblijfsel van een deels heropgevulde zandafgraving. 

 

4.5.2 Ecologische analyse 

De monding van de Tasbeek zou beperkte kansen kunnen bieden voor limnofiele organismen. Tijdens een 

veldbezoek in juni werd het mondingsgebied als weinig kansrijk gezien voor kenmerkende soorten macrofauna 

en vis door de beperkte omvang van de beek en de lage afvoer en de vermoedelijk matige waterkwaliteit 

(ligging in landbouwgebied). Voor waterplanten is er teveel beschaduwing. De uitbundige groei van brandnetel 

op de oever bevestigt de voedselrijke omstandigheden. De huidige ecologische status wordt op basis van het 

veldbezoek als ontoereikend ingeschat.  

Door de lage afvoer zijn de kansen voor morfologische processen (en dus habitatvariatie)  in het 

mondingsgebied gering. De dynamiek zal dus van de rivier zelf moeten komen.  

Connectiviteit voor bovenstroomse populaties vis of macrofauna is hier van beperkt belang omdat er geen grote 

populaties vis of macrofauna te verwachten zijn. De benedenloop van de beek is al hersteld in een eerder 

project. Wel zou het mondingsgebied nog natuurlijker ingericht kunnen worden, zodat soorten (vis en 

macrofauna, waterplanten )uit de rivier hier ondiep (licht stromend) water kunnen vinden.  

 

 

 

 

4.5.3 Eigendomssituatie 

De monding en zuidwestelijke benedenloop is volledig in eigendom bij Rijkswaterstaat. De noordoostelijke 

benedenloop is eigendom van de gemeente Peel en Maas (Figuur 35). 

 

4.5.4 Knelpunten 

• Morfologisch vastgelegde monding 

• Beperkt debiet 

• Matige waterkwaliteit  

 

4.5.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

De volgende maatregelen worden voor de Tasbeek voorgesteld: 

• Verwijderen van alle harde steenbestorting uit de Maasoever en in de laatste 10 meter van de 

beekloop. Deze bestaat vooral uit maaskeien en minder uit zware breuksteen.  

Figuur 33 Keienbestorting in de monding van de Tasbeek (foto 
Bart Peters). 

Figuur 34 De monding van de Tasbeek met opgaande 
begroeiing en oud rasterwerk (foto Wendy Liefveld). 
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• Steenbestorting dient verwijdert te worden tot 0,50 m onder stuwpeil; het vrijkomende materiaal kan 

gebruikt worden om de oever beneden 0,5 m onder stuwpeil te versterken. Materiaal kan dus naar 

beneden afgeschoven worden. 

• Bij de werkzaamheden worden alle grotere bomen en struiken in de monding (vooral Zwarte els en 

Schietwilg) gespaard en onbeschadigd gelaten. Hierdoor blijft de monding een natuurlijk, en 

halfbeschaduwd karakter houden, wat ook van belang is voor de variatie aan macrofauna en kwaliteit 

van vissenhabitat. 

• Verwijderen van oude prikkeldraadrasters (ca. 20 m) die geen functie meer vervullen als veekering. 

• De beekbedding net na de buis onder de  weg door heeft steeds de neiging uit te diepen door 

terugschrijdende erosie. Dit is al enkele malen door het waterschap aangevuld met licht substraat 

(zand). Dit is echter niet erosiebestendig genoeg. Voorgesteld wordt deze uitstroom lokaal te 

verdedigen met de Maaskeien die vrijkomen uit de Maasoever. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

 

 
Figuur 35 Eigendomssituatie rond de monding. 
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Figuur 36 Herinrichtingsplan voor de Tasbeek zoals uitgevoerd in 2014 (check) (uit: Raaijmakers, 2013). 

 

4.5.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
De voorgestelde maatregel bestaat uit het verwijderen van steenbestorting en prikkeldraad. Het verwijderen van 

steenbestorting heeft in het algemeen het effect dat er meer morfodynamiek in het mondingsgebied komt, 

omdat zand en klei makkelijker eroderen dan steen en grind. Deze dynamiek zal echter vooral vanuit de Maas 

moeten komen, want de beekafvoer is zo laag, dat hier weinig erosieve kracht van te verwachten is. De 

effecten zijn dan in enige mate vergelijkbaar met die van het verwijderen van stortsteen uit de Maasoevers (zie 

figuur 5) er ontstaan meer ondiepe zones met zandige bodem, met groeikansen voor waterplantenen daarmee 

samen hangend kansen voor (limnofiele) macrofauna en vis. De dominantie door exoten zal door de maatregel 

naar verwachting lokaal afnemen, want die gedijen juist goed bij kunstmatig substraat (Dorenbosch e.a. 2017). 

Dit geldt zowel voor vis als macrofauna. 

 

Voor de KRW zou dit lokaal een zeer klein positief effect kunnen hebben op de ecologische kwaliteit van de 

Maas door hoge abundanties van inheemse vis en macrofaunasoorten. Voor macrofyten is het effect op de 

Maas minimaal vanwege de geringe afmetingen van de beek ten opzichte van de Maas (bovendien scoort de 

Zandmaas al ‘goed’ voor waterplanten, een verhoging naar ‘uitstekend’ op basis van deze maatregel ligt niet 

voor de hand).  

 

De Tasbeek zelf ligt in de ‘Goudgroene’ natuurzone van het NNL, maar het laatste stuk , precies het 

mondingsgebied dat hier beschouwd wordt, niet. De maatregel zou dus het NNL kunnen aanvullen en de 

ecologische verbinding tussen de beek en de Maas verbeteren. Deze stapsteen zou dan vooral voor llimnofiele 

vissoorten van betekenis kunnen zijn of vliegende insecten die hun eieren in het water afzetten (b.v. libellen). 

Voor grotere soorten als Bever en Otter is de schaal van het natuurherstel en de beek zelf te klein.   

 

 

4.6 Aalsbeek 
 

TYPE: Zandwaaiermonding 
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4.6.1 Systeemanalyse 
De Aalsbeek is een terrasbeek die vrijwel direct vanuit het middenterras in de Maas uitmondt. Hierdoor heeft de 

beek bij haar 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. 

De bovenloop van de Aalsbeek net ten oosten van de rijksweg N271 is de laatste jaren op kleine schaal 

heringericht en het duikerwerk onder de weg door is vernieuwd en passeerbaar voor vissen. Omdat de Aalsbeek 

in een beperkt gestuwd deel van de Maas uitmondt, net benedenstrooms van de stuw Belfeld, is zij nog vrij 

afstromend tot in de Maas. De laatste jaren is een nieuwe fietsbrug aangelegd over de beekmonding. Deze is 

helaas niet verder het beekdalletje in gelegd (advies beekmondingenrapport 2007), waardoor beperkingen 

optreden voor het weghalen van bestorting.  

 

 

 
Figuur 37 Monding van de Aalsbeek. 

 

4.6.2 Ecologische analyse 

De monding van de Aalsbeek zou kansen kunnen bieden voor reofiele organismen. Door het behoud van de 

oude bomen zal de beek beschaduwd blijven waardoor ze minder kansrijk is voor macrofyten. Voor macrofauna 

en vis biedt de beekmonding hoge kansen vanwege de relatief hoge afvoer en diversiteit in substraten. Door 

deze relatief hoge afvoer zijn de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied matig hoog. Als 

deze processen hersteld worden, kunnen de potenties voor reofiele soorten benut worden. 

De Aalsbeek is een KRW-waterlichaam (R4) en de toestand is in 2015 als matig ingeschat (tabel 2.1). Uit recente 

visdata van Waterschap Limburg blijkt dat in het mondingsgebied zowel reofiele soorten (zoals Riviergrondel, 

Beekforel en Rivierdonderpad) als limnofiele soorten voorkomen (zoals Zeelt, Snoek en Blankvoorn). Tijdens een 

veldbezoek in juni werd het mondingsgebied als kansrijk gezien voor reofiele soorten macrofauna door de reeds 

aanwezige diversiteit aan substraten (zand, rivierhout, wortelkluiten in de bedding). Voor de groei van 

waterplanten is er teveel natuurlijke beschaduwing. De uitbundige groei van brandnetel op de oever duidt op 

voedselrijke omstandigheden. De huidige ecologische status wordt op basis van het veldbezoek als matig 

ingeschat.  

 

4.6.3 Eigendomssituatie 

De monding in het winterbed is volledig in eigendom bij Rijkswaterstaat. 

 

4.6.4 Knelpunten  

• Beperkingen in morfologische vrijheid van de monding (versteende landhoofden). 

 

4.6.5 Maatregelen 
 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

• Verwijderen van alle breuksteen uit de bedding, op het beektraject van de Maas tot net benedenstrooms 

van de fietsbrug (32 meter beekbedding).  

• De verwijderde breukstenen uit de bedding worden terplekke tegen de beek/maasoevers of tegen de 

brugpijlers aangebracht.  
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• Bestorting in de beekoevers en de Maasoevers blijft gehandhaafd, omdat de hoge landhoofden met 

steenzettingen en het bovenliggende fietspad met fietsbrug beschermd moeten blijven. 

• De monding van de Aalsbeek lijkt een geschikte monding om dood hout (bomen) in te verankeren. Deze 

maatregel is overigens niet verwerkt in de scores (ecologische meerwaarde) van deze beek in bijlage 6 en 

7. 

 

LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

4.6.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
De dominantie door exoten kan door deze maatregel lokaal afnemen, want die gedijen relatief goed bij 

kunstmatig substraat als hard breuksteen (Dorenbosch e.a. 2017). Dit geldt zowel voor vis als macrofauna. 

 

Voor de KRW zal dit vooral een lokaal positief effect kunnen hebben, vooral op de ecologische kwaliteit van de 

Aalsbeek zelf (KRW-water), door hogere abundanties van inheemse (reofiele) vis en kenmerkende 

macrofaunasoorten. Voor macrofyten is het effect minimaal vanwege de hoge mate van beschaduwing. Voor 

de Zandmaas zou lokaal ook een klein positief effect kunnen ontstaan als ook in de rivier hogere abundanties 

van reofiele vis en macrofaunasoorten ontstaan door uitwisseling met de Aalsbeek. De beekmonding zou hierbij 

de functie van opgroeigebied voor vis kunnen vervullen, die in de rivier goed vertegenwoordigd is (ondiep, 

enigszins beschut, maar ook stromend water). Een hoger opgroeisucces zal automatisch tot hogere abundanties 

leiden. Het is ook een zinvolle beek om te verbinden omdat hij bovenstrooms passeerbaar is gemaakt voor vis 

door het waterschap. 

 

De Aalsbeek zelf ligt in de ‘Goudgroene’ natuurzone van het NNL, maar ook hier met uitzondering van het 

laatste stuk, precies het mondingsgebied dat hier beschouwd wordt. De maatregel zou dus het NNL perfect 

kunnen aanvullen en de ecologische verbinding tussen de beek en de Maas verbeteren. Deze stapsteen zou 

dan vooral voor reofiele vissoorten van betekenis kunnen zijn, die ook verder  de beek op kunnen trekken, of 

vliegende insecten die hun eieren in het water afzetten (b.v. libellen). Ook voor grotere soorten als Bever en Otter 

is de schaal van beek geschikt. Er zit zelfs al een bever die gretig gebruik maakt van de vele bomen op de oever. 

Het zou mooi zijn als er ook ruimte gecreëerd kan worden voor de Bever om ook dammen te kunnen (mogen) 

maken.   

 

 

4.7 Stepkensbeek 
 

TYPE: Sijpel/Kwelmonding3 

 

4.7.1 Systeemanalyse 

De Stepkensbeek is een relatief korte lossing 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 recht en sterk verdiept (V-)profiel. 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 en lokaal aangeplant bos. 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 natuurgebied Genooierveld (= Océweerd) (deel van de 

Maascorridor) dat sinds ca. 15 jaar in beheer is bij Stichting het Limburgs Landschap. In dit begrazingsgebied 

(natuurlijke jaarrondbegrazing) is het onderhoud van de beek minder intensief en is sprake van (zeer) lichte 

meandering. Op de oevers is de begroeiing wat ruiger en staat her en der opgaande begroeiing, waaronder 

wilgen.  

 

Omdat de Stepkensbeek dwars door hoge terrasgronden in een rechte loop naar de Maas is gegraven, kent ze 

in haar buitendijkse traject een groot verval (2,5 tot 3 meter), mede omdat de omringende terrasgronden relatief 

hoog zijn. Om dit zonder al te grote insnijding te overbruggen zijn op drie plaatsen kleine breukstenen stuwtjes in 

de beek aangelegd, waaronder in de monding zelf. Met uitzondering van de laatste 20 meter is er geen sprake 

van oeververdediging. De bodem van de beek is hier verstevigd met Maaskeien en breuksteen. De 

Stepkensbeek wordt gevoed door ijzerrijk kwelwater, wat doorgaans een gunstige invloed heeft op de 

waterkwaliteit. Dit komt tot uiting in de ijzerneerslag op de beekbodem en het voorkomen van kleine 

sterrenkroosveldjes in de beek. Het debiet van de Stepkensbeek is beperkt. 

                                                                 
3 In het streefbeeld beekmondingen uit 2007 nog een zandwaaiermonding, maar het gaat bij nader inzien duidelijk om een 

gegraven kwelwaterlossing. 
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4.7.2 Ecologische analyse 

De monding van de Stepkensbeek zou zeer beperkt kansen kunnen bieden voor limnofiele organismen. Voor 

macrofyten, macrofauna en vis is de beek laag tot matig laag kansrijk vanwege het ijzerrijke kwelwater en de 

beperkte omvang van de beek. Door de lage afvoer zijn de kansen voor morfologische processen in het 

mondinggebied laag.  

 

Over de huidige situatie zijn geen gegevens beschikbaar. Tijdens een veldbezoek in juni werd het 

mondingsgebied als weinig kansrijk gezien voor limnofiele soorten macrofauna en vis door de beperkte omvang 

van de beek en de lage afvoer. Voor macrofyten zijn de kansen ook beperkt. De beek is binnendijks gelegen 

tussen percelen met intensieve landbouw zorgen voor aanvoer van voedselrijk water. De huidige ecologische 

status wordt als slecht ingeschat.  

 

4.7.3 Eigendomssituatie 

De buitendijkse benedenloop ligt volledig in eigendom van Stichting Limburgs Landschap (Figuur 43)  

 

4.7.4 Knelpunten 

• Beperkt debiet; 

• Weinig morfologische variatie; 

• Harde breuksteendrempel en weinig morfologische variatie in de monding; 

• Drempels in de beek; 

• Diepe insnijding; 

• Schoning van de oevers. 

 

4.7.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

 

Optie 1: Kwelgeulvariant 

In de ecologisch meest aantrekkelijke variant wordt in het gebied van Limburgs Landschap een kwelgeul 

aangelegd (Figuur 40). De aanleg van deze geul reikt hierbij max. 0,5 tot 0,7 m onder grondwaterniveau. De 

aanleg van deze kwelgeul kan gekoppeld worden aan het dijkenprogramma van het Waterschap Limburg 

(HWBP). Hierbij wordt de geul aangelegd als speciewinlocatie voor de nieuwe dijken in dit gebied (win-win). 

 

De Stepkensbeek kan onderdeel gaan uitmaken van het kwelgeulsysteem. Het relatief heldere en ijzerrijke water 

van de Stepkensbeek stroomt aan de zuidzijde in de nieuwe kwelgeul. Aan de noordwestkant loopt de beek via 

een nieuwe drempel richting de Maas. De hoogte van deze drempel komt nauw en ligt rond grondwaterniveau. 

Hierbij wordt de mondingen van de Genooierveldlossing, de nieuwe monding van de Stepkensbeek. De oude 

benedenloop wordt gedempt (conform beekvariant, zie hierna). De opgaande begroeiing rond de 

Genooierveldlossing wordt bij aanleg zoveel mogelijk gespaard. 

 

In Figuur 40 is een schetsontwerp uitgetekend voor deze nieuwe situatie. De ligging van de kwelgeul is bepaald 

op basis van berekende grondwaterstanden. Omdat het hierbij om modelberekeningen gaat kunnen in de 

praktijk hierin afwijkingen optreden. 

 

Vervolgacties 

• Op korte termijn overleg met het dijkenteam van WL over kansrijkdom van koppeling met het 

HWBP/versnelde dijkenprogramma; 

Figuur 38 Links: monding Stepkensbeek; rechts: de loop van de Stepkensbeek in het Genooierveld (foto's Bart Peters). 
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• Nadere detaillering van het ontwerp, met onder andere aandacht voor grondwater, boringgegevens 

(bodem) en ligging van enkele leidingen (Figuur 40).  

• Onderzoeken of er voldoende grondwateraanvoer is en op welk niveau het grondwater zit. Hiervoor is nader 

peilbuisonderzoek nodig. Op basis hiervan kunnen exacter de vormgeving en diepte van de geul en de 

hoogte van de overloopdrempel bepaald worden; 

• Bepaling actuele waterkwaliteit van het beekwater van de Stepkensbeek, i.r.t. uitmonding in de nieuwe 

kwelgeul. 

 

 

 

 

 

 

Optie 2: Beekvariant  

Indien de kwelgeulvariant niet haalbaar blijkt kan gekozen worden voor een soberdere beekvariant. Door de 

Stepkensbeek door het reeds aanwezige traject van Genooierbroeklossing te sturen, ontstaat een langere 

beekloop met een kleiner verhang. Hierdoor kunnen drempels verdwijnen. De langere beek kan zich zowel 

morfologisch als ecologisch beter gaan ontwikkelen. Ook landschapsecologisch ontstaat een logischere route, 

omdat beken doorgaans oude maasgeulen en laagtes in benedenstroomse richting volgen, zo gauw ze het 

Maasdal instromen. Dit gaat de nieuwe Stepkensbeek in feite ook doen.  

 

In Figuur 42 staat de inrichting van de nieuwe Stepkensbeek uitgetekend. De lossing kan licht meanderend rond 

de oude Genooierveldlossing worden aangelegd, waarbij de hoog opgaande begroeiing (veel hoge bomen en 

oud struweel) rond deze lossing wordt gespaard. Het deel van de Genooierveldlossing dat parallel aan de rivier 

loopt, is ook nu al een droge greppel en kan gedempt worden. Ook de bestaande benedenloop van de 

Figuur 40 Kwelgeulvariant Stepkensbeek. De kleine oranje bolletjes zijn 
stuwtjes/drempels, waarbij de drie buitendijks gelegen drempels niet in de legger 

van het waterschap staan. 

Figuur 41 Locatie voor de kwelgeul en de nieuwe 
beek, met op de achtergrond de te behouden 

opgaande begroeiing. 

Figuur 39 Situering van de nieuwe kwelgeul in 
een hoogtekaart van het gebied. 
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Stepkensbeek wordt gedempt. Aan het einde volgt de Stepkensbeek deels de bestaande monding van de 

Genooierbroeklossing naar de Maas.  

 

Vervolgacties 

• Overleg met Limburgs Landschap. 

• Bekeken moet worden of de oevers van de nieuwe beek bij de brug extra bescherming aan de noordkant 

behoeven. Gelet op het feit dat de nieuwe beekloop verder van de brug komt te liggen dan de reeds 

aanwezige waterloop (wordt flauwe bocht i.p.v. scherpe hoek) en gelet op het beperkte debiet van de 

Stepkensbeek is de kans hierop beperkt. 

• Er moet nader bekeken worden of de aanwezige leidingen aan het eind van de Genooierveldlossing een 

knelpunt vormen. Vermoedelijk liggen ze al vrij diep omdat ze al onder de bestaande lossing en de Maas 

doorlopen. 

 

 

 

LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Afhankelijk van ontwikkelingen in het dijkenprogramma kan de kwelgeulvariant ook als lange termijnvariant 

opgenomen, als onafhankelijk KRW-project (buiten HWBP om) of in het kader van het Deltaprogramma. De 

eerste optie lijkt hierbij kansrijker omdat de waterstandsdalende effecten van de kwelgeul naar verwachting 

beperkt zullen zijn. Daarom verdient een koppeling met het dijkenprogramma de voorkeur. 

 

N.B. Maatregelen binnendijks (maar wel binnen het officiële winterbed zoals gedefinieerd door Rijkswaterstaat, 

zie Figuur 43), worden niet als kansrijk beoordeeld. De beek ligt hier ingeklemd tussen veel particulier eigendom 

en bebouwing en het landgoed van de Genooijer Kapel. Bovendien is het lage debiet stroomopwaarts steeds 

nijpender. 

 

4.7.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
De huidige Stepkensbeek is weinig waardevol vanuit KRW-optiek. Herstel van de monding zou waarschijnlijk ook 

geen effect hebben op de ecologische kwaliteit van de Zandmaas door de beperkte afmetingen en kwaliteit 

van de beek en de daardoor kleine bijdrage van limnofiele vis, macrofauna- en macrofytensoorten.  

De kansen voor herstel van kwelmilieu’s zijn wel aanwezig. Deze habitats horen ook bij een gezond Maassysteem, 

maar de te verwachten bijdrage hiervan wordt formeel (nog) niet gewaardeerd in de KRW-maatlatten. Het zijn 

namelijk kenmerkende soorten voor laagdynamische kwelsystemen en niet voor stromende rivier op zand/klei 

(R7, watertype Zandmaas). Dit is een belangrijke inhoudelijke tekortkoming in de landelijke KRW-systematiek, 

waaraan momenteel wel gewerkt wordt. 

Figuur 42 Beekvariant Stepkensbeek; de Stepkensbeek wordt parallel aan 

de Genooierveldlossing naar het noorden omgelegd. 

Figuur 43 Eigendomssituatie Genooierveld rond de Stepkensbeek. 
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Het is echter daaraan voorafgaand goed te verantwoorden dat deze maatregelen ‘in de geest van’ de KRW 

genomen kunnen worden, ook al is dat (nog) niet in de maatlatten vertaald (zie bijlage 3). De beekvariant zou 

meer passen bij het watertype R7, maar de bijdrage aan soorten die in de Maas voorkomen zal naar 

verwachting zo beperkt zijn, dat dit onvoldoende argument is om voor deze variant te kiezen.   

 

Het mondingsgebied van de Stepkensbeek ligt geheel in de goudgroene natuurzone van het NNL en herstel van 

dit gebied past dus perfect in het beleid van de Provincie. Het verdere bovenstroomse traject van de beek valt 

hier niet onder, dus een herinrichting als kwelgeulenvariant is een passende maatregel (de verbinding met het 

bovenstroomse deel is niet relevant). Soorten die hiervan profiteren zijn vooral nu relatief zeldzame planten- en 

insectensoorten (zie § 3.4) die kenmerkend zijn voor kwelsystemen. Omdat de ligging vlak bij de Maas is, zal er 

geregeld interactie met de rivier plaatsvinden bij hoge rivierafvoeren. De kwelgeul kan zo ook een refugium voor 

laagdynamische vissoorten (b.v. kleine modderkruiper) vormen, die in de Zandmaas zelf niet of nauwelijks 

voorkomen. 

 

 

4.8 Vorstermolenbeek 
 

TYPE: Sijpel- of kwelmonding4 

 

4.8.1 Systeemanalyse 

De Vorstermolenbeek watert vooral grond- en regenwater af van het vroeg holocene laagterras rond Velden en 

het buurtschap Vorst. De beek is als diepe ontwateringssloot naar de Maas gelegd, met enkele kleine 

zijlossingen. De watervoerendheid is beperkt en lokaal is de lossing gestuwd. Er is geen belangrijk achterland voor 

vissen. De beek stroomt vooral door intensief benut agrarisch gebied, met verspreid staande 

boerderijen/stalcomplexen en enkele grote kassencomplexen, waarvoor zij ook een afwaterende functie heeft. 

Niet ver voor haar monding in de Maas loopt zij via een klepduiker onder de ringdijk van Velden door. Net 

stroomopwaarts van de dijk zit een stuwtje.  

 

4.8.2 Ecologische analyse 

De monding van de Vorstermolenbeek lijkt beperkt geschikt voor limnofiele organismen. Voor macrofyten, 

macrofauna en vis is de beek laag tot matig laag kansrijk vanwege de lage afvoer van de beek. Door de lage 

afvoer zijn de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied laag.  Over de huidige situatie zijn 

echter geen gegevens beschikbaar (geen KRW-water). Tijdens een veldbezoek in juni werd het mondingsgebied 

als weinig kansrijk gezien voor limnofiele soorten macrofauna en vis, door de beperkte omvang van de beek en 

de lage afvoer. Voor macrofyten zijn de kansen ook beperkt. De beek is gelegen tussen percelen met intensieve 

landbouw wat duidt op voedselrijke omstandigheden van het water. De huidige ecologische status wordt als 

slecht ingeschat.  

 

4.8.3 Eigendomssituatie 

De gronden rond de Vorstermolenbeek zijn vooral in particulier bezit. Rijkswaterstaat had tot voor kort brede 

oevergronden rond de monding van de Vorstermolenbeek in eigendom, maar deze lijken thans verkocht (de 

laatste bestanden tonen deze eigendommen niet meer). Thans heeft Rijkswaterstaat slechts een smalle 

oeverstrook in eigendom. Staatsbosbeheer heeft enkele strookjes rond lijnvormige beplantingen langs de 

Vorsterweidenlossing in bezit, een weinig watervoerende zijtak die het buitendijkse winterbed afwatert, en in een 

laagte van een oude Maasgeul ligt (Figuur 45). 

 

4.8.4 Knelpunten  
• Beperkt debiet en verdroging 

• Lokaal verstuwd 

• Intensief agrarisch landgebruik, diffuse verontreiniging / bemesting 

• Diepe insnijding, geen morfologische variatie 

 

4.8.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

Geadviseerd wordt om op korte termijn overleg te voeren met het dijkenteam van WL over kansrijkdom van 

koppeling met het HWBP/versnelde dijkenprogramma; er kan gezamenlijk bekeken worden of de maatregelen 

die hiernaar voor de (middel)lange termijn staan beschreven, onderdeel kunnen worden van een gezamenlijke 

aanpak. 

 

Deze maatregelen worden (vooralsnog) niet voor de korte termijn voorgesteld omdat: 

• De eigendomssituatie zeer ongunstig is, met nauwelijks eigendommen van de Staat of NB-organisaties. Het 

gaat om een gegraven lossing (geen natuurlijke beek) die door internsief agrarisch gebied (maisakkers, sterk 

bemeste weilanden) loopt; de waterloop heeft vooral een drainerende functie;  

                                                                 
4 In het streefbeeld beekmondingen uit 2007 nog een zandwaaiermonding, maar het gaat bij nader inzien duidelijk om een 

gegraven kwelwaterlossing. 
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• De waterloop heeft te maken met een zeer gering debiet, en ligt in een gebied dat met verdroging te 

kampen heeft; er is geen sprake van een kansrijk beekhabitat en belangrijke ecologische waarden, en 

daarmee weinig kansen om KRW-doelen te ondersteunen; Er is ook geen sprake van een belangrijk 

achterland voor vissen of andere watergebonden soorten; 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Op korte termijn kan in het gebied ingezet worden op de aanleg van enkele kwelgeulen, als onderdeel van het 

dijkenprogramma HWBP. De kwelgeulen kunnen gerealiseerd worden door het gebied als speciewinlocatie te 

gebruiken voor de nieuwe dijken / dijkversterkingen waar het Waterschap Limburg thans aan werkt. De locatie 

Venlo-Velden maakt onderdeel uit van de eerste fase dijkversterkingen die nu wordt uitgewerkt; hierbij zal de 

actuele dijk tevens wat verlegd worden (zie bijlage 1). 

In Figuur 44 staat een ontwerp weergegeven hiervoor. Hierin zijn gecompartimenteerde geulen aangelegd tot 

maximaal 0,50 tot 0,70 meter onder lokaal grondwaterniveau. Plaatselijk zijn de grondwatergevoede geulen 

onderbroken, waarbij kwelwater via een drempel en overloopbeekje naar de volgende geul overloopt. 

Uiteindelijk kan het water geleidelijk afstromen en via een heringerichte loop van de actuele monding uitstromen 

in de Maas. 

 

Het hier uitgewerkt ontwerp is ecologisch en landschappelijk een waardevol alternatief voor het eerder 

gemaakte plan voor een hoogwatergeul Venlo-Velden. Dit plan van de Maaswerken (Zandmaas) ging nog uit 

van een veel grotere verlaging van het terrassenlandschap tot slecht kort boven stuwpeil, vooral ingegeven om 

een maximale watersstandverlaging te bereiken. In het ontwerp van Figuur 44 is geprobeerd subtieler met het 

terrassengebied om te gaan, door beduidend minder te verlagen en grondwater in plaats van rivierwater als 

leidend principe voor het ontwerp te nemen. Dit kan omdat in eerste aanleg de dijken en niet rivierverruiming 

voor het halen van de hoogwaterdoelstelling zorgen.  

 

Het ontwerp uit Figuur 44 moet verder uitgedetailleerd worden. Het dient o.a. getoetst te worden op 

haalbaarheid vanuit grondwater (is er voldoende grondwaterwerking, hoe diep zit dit exact). De precieze 

vormgeving moet mede bepaald worden op basis van aanvullend peilbuizenonderzoek.  

Bovendien loopt er een leidingenstraat ter hoogte van rkm 12.4 dwars op de Maas en de voorgestelde geul. Het 

ontwerp dient hierop mogelijk aangepast te worden, bv. door een onvergraven deel in te bouwen. 

 

Vervolgacties 

• Op korte termijn overleg met het dijkenteam van WL over kansrijkdom van koppeling met het 

HWBP/versnelde dijkenprogramma; 

• Nadere detaillering van het ontwerp, met onder andere aandacht voor grondwater, boringgegevens 

(bodem) en ligging van enkele leidingen; 

• Onderzoeken of er voldoende grondwateraanvoer is en op welk niveau het grondwater zit. Hiervoor is nader 

peilbuisonderzoek nodig. Op basis hiervan kunnen exacter de vormgeving en diepte van de geul en de 

hoogte van de overloopdrempel bepaald worden.  
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Figuur 44 Inrichtingsplan voor een serie kwelgeulen in de oude laagte van de Maasloop rond de Vorsterweidenlossing en 
monding van de Vorstermolenbeek. 
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Figuur 45 Eigendomssituatie rond de Vorstermolenbeek. 

 

4.8.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Gezien de lage ecologische en KRW-waarde van de Vorstermolenbeek, gaat er weinig verloren door de beek 

als kwelgeul in te richten. Voor de KRW zou herstel van de monding waarschijnlijk geen effect hebben op de 

ecologische kwaliteit van de Zandmaas door de beperkte afmetingen van de beek en de daardoor kleine 

bijdrage van de wat hogere abundanties van limnofiele vis, macrofauna- en macrofytensoorten. Er valt echter 

wel ecologische winst te behalen door voor kwelgeulen te kiezen, omdat hiermee beter aangesloten wordt bij 

het laagdynamische karakter van de watergang. Deze habitats horen ook bij een gezond Maassysteem, maar 

de te verwachten bijdrage hiervan wordt nog niet gewaardeerd in de KRW-maatlatten (een belangrijke 

tekortkoming in de landelijke KRW-systematiek). Het zijn namelijk kenmerkende soorten voor laagdynamische 

kwelsystemen en niet voor stromende rivier op zand/klei (R7, watertype Zandmaas) die profiteren van de 

ingrepen. Het is echter wel te verantwoorden dat deze maatregelen ‘in de geest van’ de KRW zijn, ook al is dat 

nog niet in de maatlatten vertaald (zie bijlage 3).  

 

Het mondingsgebied van de Vorstermolenbeek ligt juist niet in de goudgroene natuurzone van het NNL. Net ten 

zuiden hiervan langs de Maas is dit wel het geval, dus herstel van dit gebied zou een mooie aanvulling vormen 

op het beleid van de Provincie en van het groene netwerk langs de Maasoevers. Het verdere bovenstroomse 

traject van de beek valt hier niet onder, dus een herinrichting als kwelgeulenvariant is een passende maatregel 

(de verbinding met het bovenstroomse deel is niet relevant). Soorten die hiervan profiteren zijn vooral nu relatief 

zeldzame planten- en insectensoorten (zie paragraaf 3.4) die kenmerkend zijn voor kwelsystemen. Omdat de 

ligging vlak bij de Maas is, zal er geregeld interactie met de rivier plaatsvinden bij hoge rivierafvoeren. De 

kwelgeul kan zo ook een refugium voor laagdynamische vissoorten (b.v. kleine modderkruiper) vormen, die in de 

Zandmaas zelf niet of nauwelijks voorkomen. 
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4.9 Latbeek 
 

TYPE: Zandwaaiermonding / Sijpel- of kwelmonding 

 

4.9.1 Systeemanalyse 

De Latbeekmonding bij Velden is tegenwoordig de afwatering van onder meer het natuurgebied Zwart Water 

(met o.a. de Venkoelen). Na het Zwart Water stroomt de beek door een intensief agrarisch gebied met vrij veel 

kassen, en door de bungalowwijk Hasselderheide van Velden. 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. 

 

 

 
Figuur 46 De loop van de Latbeek (lichtblauw), vanuit de Venkoelen naar de Maas. 

 

  

Figuur 47 Links: De drooggevallen Latbeek in 2017, net bovenstrooms van de monding in de winterdijk; rechts: de monding 

van de Latbeek met klepduiker en betondrempel (foto's Bart Peters). 
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4.9.2 Ecologische analyse 
De monding van de Latbeek is matig geschikt voor limnofiele organismen. Voor macrofyten, macrofauna en vis is 

de beek laag tot matig laag kansrijk vanwege de lage afvoer en omvang van de beek. Door de lage afvoer zijn 

de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied erg laag. Over de huidige situatie zijn geen 

gegevens beschikbaar. Tijdens een veldbezoek in juni stond de beek droog. Het mondingsgebied werd als 

weinig kansrijk gezien voor limnofiele soorten macrofauna en vis door de beperkte omvang van de beek. Voor 

macrofyten zijn de kansen ook zeer beperkt (mede door de droogval). De beek is gelegen tussen percelen met 

intensieve landbouw wat duidt op voedselrijke omstandigheden van het water. De huidige ecologische status 

wordt als slecht ingeschat. Wel is er een bever in de Latbeek actief (geweest). 

 

4.9.3 Eigendomssituatie 
Gronden rond de Latbeek zijn in het winterbed vooral in eigendom van particuliere partijen. Rijkswaterstaat heeft 

de smalle strook tussen de dijk en de Maasoever in bezit (Figuur 48). 

 

4.9.4 Knelpunten 
• Droogval van de beek, 

• Betondrempel en breuksteen bestortingen in de monding; 

• Zware klepduiker door de dijk heen (niet optrekbaar). 

• Rechte, diep ingesneden loop, geen gevarieerde morfologie 

 

 
Figuur 48 Eigendomssituatie rond de Latbeek en Haagbeek. 

 

 



 

 
Verkenning herinrichting Beekmondingen Maasdal pagina  64 
  
 

 

 
Figuur 49 Voorgetelde nieuwe richting voor het water van de Latbeek, door een oude Maasgeul richting de monding van de 

Haagbeek. 

 

4.9.5 Maatregelen 
 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

Op korte termijn worden geen maatregelen voorgesteld voor de Latbeek: 

• De beek voert zeer weinig water tot geen water; het omringende gebied heeft structureel met verdroging 

te kampen; 

• Er is een moeilijk op te heffen knelpunt met een grote klepduiker en betonnen drempel in de monding, 

ingebouwd in de winterdijk.  

• Het gaat om gegraven lossing (geen natuurlijke beek) die door internsief agrarisch gebied loopt, zonder 

belangrijk achterland voor trekvissen e.d..  

• De eigendomssituatie is ongunstig, met nauwelijks eigendommen van de Staat of NB-organisaties; 
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(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

De chronische verdrogingsproblematiek van alle ‘beken’ en lossingen in dit gebied, maakt het gewenst om het 

water van de Latbeek samen te brengen met water van andere beken. Dit kan door het water via de monding 

van de Haagbeek weer in de Maas te laten uitkomen. De monding van de Haagbeek kent een betrekkelijk 

natuurlijke en meanderende vorm, maar staat ook een groot deel van de tijd droog. Door deze monding als 

hoofdmonding van de Schandelosche Beek en de Latbeek te ontwikkelen wordt de kans op droogval verkleind, 

en kan de Haagbeek zich weer als volwaardige beekmonding ontwikkelen.  

 

De problematische monding van de Latbeek met de klepduiker kan vervallen als echte beekmonding, maar kan 

nog steeds worden ingezet om landbouwwater van de gronden rond Hasselt en Velden af te voeren naar de 

Maas. In feite wordt hiermee de historische en landschapsecologisch logische afvoerrichting hersteld, waarbij het 

water uit het Zwarte Water opnieuw de Oude Maasgeul tussen Hasselt en Lomm gaat volgen.  

 

Vervolgacties 

• Een hydrologische analyse van de beken rond Hasselt, waarbij gekeken wordt naar mogelijke debieten en 

oorzaken van de actuele verdroging. Hierin dient ook het effect van de zandplas bij Lomm meegenomen te 

worden, het opstuwende effect van de opvulling met dekgrond in de eindsituatie van dat project? 

• Detailplan voor deze omlegging. Overwogen kan worden om de nieuwe loop licht meanderend in de oude 

Maasgeul aan te leggen, of ze onderdeel te maken van nieuw aan te leggen kwelmoeras, al dan niet als 

speciewinlocatie voor nieuwe dijken rond Lomm en Velden. 

 

4.9.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Voor de KRW zou herstel van de huidige monding geen bijdrage kunnen leveren aan de ecologische kwaliteit 

van de Zandmaas door de beperkte afmetingen van de beek en de daardoor kleine bijdrage aan de 

abundanties van limnofiele vis, macrofauna- en macrofytensoorten. De beek bevat geen huidige KRW-waarden 

en zal dit ook bij herstel van de monding niet hebben, doordat het debiet en de waterkwaliteit onvoldoende 

blijven.  

 

 

4.10 Geldernsch-Nierskanaal 
 

TYPE: Zandwaaiermonding 

 

4.10.1 Systeemanalyse 

Het Geldersch-Nierskanaal is rond 1770 door de Pruisen gegraven, ter ontlasting van plaatsen aan de Beneden-

Niers. 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 ca. 3 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 is de beek zeer waardevol voor reofiele vissen (Binnendijk, 

2008) en 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. 70 meter naar de Maas 

toe. De oevers zijn hier grotendeels vastgelegd. In de Maas vormt het Geldernsch-Nierskanaal steeds opnieuw 

een grote grind/zandwaaier, die met Maashoogwater afgevoerd wordt en waarvan zand op de oeverwal van 

het belende natuurgebiedje de Stalberg wordt afgezet (Figuur 52). Door peilopzet in het stuwpand Sambeek is 

de laatste jaren ook de monding van het Geldernsch-Nierskanaal verstuwd, en is stroming en daarmee het 

reofiele karakter van de monding verdwenen. 

 

4.10.2 Ecologische analyse 
De monding van het Geldernsch Nierskanaal heeft hoge waarde voor reofiele organismen. Voor macrofauna en 

vis is de beekmondig zeer geschikt vanwege de hoge afvoer en diversiteit in substraten. Door deze hoge afvoer 

zijn de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied bovendien hoog. Als deze processen 

hersteld worden, kunnen de potenties voor reofiele soorten nog meer benut worden. 

Het Geldernsch Nierskanaal is een KRW-waterlichaam (R14) en de toestand wordt in 2015 als matig ingeschat 

voor macrofyten en macrofauna, voor vis ontoereikend (tabel 2.1). Uit recente visdata van Waterschap Limburg 

blijkt dat het mondingsgebied nu al waardevol is als zowel paai- en opgroeigebied voor reofiele vissoorten. Er zijn 

maar liefst tien reofiele vissoorten waargenomen, waaronder barbeel, sneep, beekforel en kopvoorn. De 

macrofaunagemeenschap en chemische waterkwaliteit scoren matig en de morfologie scoort goed (Binnendijk 

2008).  

 

4.10.3 Eigendomssituatie 

De eigendomssituatie staat weergegeven in Figuur 50. De gronden aan de noordzijde van de monding zijn in 

eigendom van Rijkswaterstaat (wel onnauwkeurige intekening) en Stichting het Limburgs Landschap, een groot 

deel van de oeverstroken is eigendom van Waterschap Limburg.  
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4.10.4 Knelpunten 

• Beperking van morfologisch processen in de monding door aanwezigheid van breuksteen in de oevers. 

• Opstuwing door peilopzet van de stuw Sambeek. 

 

4.10.5 Maatregelen 
 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

De volgende maatregelen worden voorgesteld in de monding van het Geldernsch-Nierskanaal: 

• Het verwijderen van alle aangebrachte breuksteen, maaskeien en puin in de bedding en op de noordelijke 

oever in de laatste 50 meter van de mondingloop. In deze oever zitten volgens een leidingenbestand van 

Rijkswaterstaat geen leidingen verwerkt (enkele grote Maaskeien kunnen desgewenst in de beekbedding 

blijven liggen omdat hierachter bij visbemonstering Barbeel is aangetroffen). 

• Op de zuidelijke oever blijft alle oeverbestorting gehandhaafd, ter bescherming van de tuin van Hotel 

Hamert. Ook de eerste 20 meter stroomafwaarts van de brug van de N271 blijft alle bestorting, op beide 

oevers, gehandhaafd. 

• Tegelijkertijd met de bestorting in de beekmonding wordt alle harde bestorting (waaronder breuksteen en 

maaskeien) in de Maasoever verwijderd over een minimale lengte van 300 meter naar het noorden (tot 

bosrand bij klappoortje SLL). De mogelijkheid / wenselijkheid om verder naar het noorden vrij eroderende 

Maasoevers te realiseren, dient nader afgestemd te worden met Limburgs Landschap, i.v.m. aanwezigheid 

van bijzondere stroomdalflora aan de noordzijde van de Stalberg. 

• In de monding met de Maas wordt een drempel gerealiseerd. Dit is nodig om te voorkomen dat de beek 

insnijdt en daarmee stilvalt als gevolg van de Maasverstuwing. De drempel dient ervoor te zorgen dat de 

erosiebasis van de beek boven stuwpeil komt, waardoor het reofiele karakter van de monding hersteld 

wordt (sinds de stuwpeilverhoging van 2014). 

• In het geval van het Geldernsch-Nierskanaal wordt voorgesteld om de drempel aan te leggen uit 

breuksteen die vrijkomt uit de Maasoever.  

• Voorgesteld wordt om in de monding enkele dode bomen te verankeren; dit zorgt voor input van klinkhout 

in het beek- en Maassysteem, maar kan ook voor extra morfologische variatie en lokale stroomversnellinkjes 

Figuur 52 Luchtfoto waarop een zandwaaier onder stuwpeil 
zichtbaar is. 

Figuur 51 Monding van het Geldernsch Nierskanaal. 

Figuur 50 Eigendomssituatie in de monding van het Geldernsch-Nierskanaal. 
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(verbeteren reofiele condities)(zie ook concept § 3.4.3). Belangrijk hierbij is dat er voldoende kroonoppervlak 

van de bomen in het beekwater komt te leggen (i.v.m. hechtende macrofauna en optimalisatie van 

vishabitat).  

• De Maasoeverbestorting dient tot 0,5 meter onder stuwpeil verwijderd te worden; daaronder dient een 

onderwaterbestorting aangebracht te worden voor zover nog niet aanwezig. Verwijderde stortsteen en 

maaskeien kunnen hierin verwerkt worden, maar kunnen ook als onderwaterdrempel in de beekmonding 

worden benut (concept § 3.4.3); 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

4.10.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Voor de KRW zou het ontstenen van het mondingsgebied vooral een positief effect hebben op de morfologische 

kwaliteit van de beekmonding (‘in de geest van’ de KRW). Als er voldoende ruimte is voor morfologische 

processen om actief te worden in het mondingsgebied, zullen hier lokaal zandbanken en erosiewandjes kunnen 

ontstaan (zie bijlage 3). Als hier ook nog rivierhout bij aanwezig is, wordt dit proces verder versterkt. Hier kunnen 

verschillende reofiele soorten vis en macrofauna van profiteren, met meerwaarde voor zowel de beek als de 

rivier zelf (op beide maatlatten worden reofiele soorten gewaardeerd). Voor macrofauna zou het aantal 

kenmerkende soorten kunnen toenemen, voor vis met name de abundanties. Ook voor macrofyten is een klein 

effect op de Zandmaas te verwachten vanwege de ruime monding met veel begroeibaar areaal. Omdat het 

Geldernsch-Nierskanaal een van de meest waardevolle Nederlandse beektrajecten is, is het raadzaam hier 

zorgvuldig mee om te springen. 

 

De monding van het Geldernsch-Nierskanaal ligt in de goudgroene natuurzone van het NNL, net als het hele 

Maasduinengebied en de Maasuiterwaarden ter plaatse. Maatregelen in dit gebied passen dus binnen de 

natuurdoelen van de Provincie Limburg, die langs de Maas tot doel hebben om kenmerkende riviernatuur te 

versterken 

 

 

4.11 Looise Graaf Wellerlooi 
 

TYPE: Sijpel/Kwelmonding 

 

4.11.1 Systeemanalyse 

De Looise Graaf vormt een gegraven lossing die een oude maasgeul ten oosten van de Rijksweg N271 afwatert.  

Deze oude Maasgeul is ergens rond de laatste ijstijd gevormd, toen de Maas nog een vlechtend systeem 

vormde, met hogere afvoeren en een landschap met weinig begroeiing. De Looise Graaf watert kwelwater af 

uit een met stuifzand overstoven middenterras rond Wellerlooi, dat onderdeel uitmaakt van Nationaal Park de 

Maasduinen. Van nature was deze Maasgeul een grondwaterrijk, mesotroof moeras, dat in belangrijke mate zijn 

water via inzijging kwijtraakte. Overstromingen kwamen zeer zelden voor. De Rijksweg vormt al eeuwen als een 

kunstmatige terrasrand de scheiding tussen de maasgeul van de Looise Graaf (Zenningen en Aschwater) en de 

geullaagte waar de Kleine Broekgraaf (De Pas) in aangelegd is. Hoewel het geologisch niet exact dezelfde geul 

betreft, zijn ze wel op hetzelfde moment ontstaan (Figuur 55). De Rijksweg voorkomt tegenwoordig 

overstromingen in de maasgeul van de Looise Graaf, maar de Kleine Broekgraaf overstroomt nog regelmatig. 

Wel stijgt het waterpeil in de Looise Graaf tijdens hoogwater als gevolg van opstuwend grondwater.   

Een deel van het water van de Looise Graaf wordt gebruikt als voeding voor een visvijver die tegen de flanken 

van de Maasduinen is aangelegd. Het gaat op het oog om helder en enigszins ijzerrijk (kwel)water. Daarnaast 

speelt de Looise Graaf een rol bij de afvoer van lokaal regenwater uit het dorp en de kassencomplexen rond 

Wellerlooi. Onbekend is wat de invloed daarvan op de waterkwaliteit is. Een groot deel van de gronden in de 

Maasgeul zijn rond 2005 door Stichting het Limburgs Landschap opgekocht (Peters e.a., 2007).  

De Looise Graaf gaat met een automatische schuifduiker onder de Rijksweg N271 door. Daarna volgt hij een 

rechte loop naar de Maas. Aan deze loop is aan de zuidzijde een drainagesloot aangetakt (Figuur 57). De 

monding kent een breuksteen drempel van ca. 0,50 m; dit breuksteen loopt door langs de Maasoever. De 

monding is bovendien begroeid met bos (Figuur 53). 
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Figuur 54 Historische situatie rond de Looise Graaf rond 1849. 

  

Figuur 53 De monding van de Looise Graaf in de Maas (links) en de loop net benedenstrooms van de duiker onder de 
Rijksweg door (foto's Bart Peters). 
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Figuur 55 Geologische opbouw van het terrassenlandschap rond de Looise Graaf en de Kleine Broekgraaf tussen Well en 

Wellerlooi. 

 
Figuur 56 Hoogtekaart van het gebied rond de Looise Graaf. Zichtbaar is hoe de Rijksweg ter hoogte van de Kleine Broekgraaf 

de terrasrand van het middenterras volgt en dan het oude laagterras oversteekt, richting het stuifduin van de Geijsselberg. 
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Figuur 57 Eigendomssituatie rond de Looise Graaf. 

 

4.11.2 Ecologische analyse 
De monding van de Looise graaf is matig geschikt voor limnofiele organismen. Voor macrofyten, macrofauna en 

vis is de beek weinig waardevol vanwege het ijzerrijke kwelwater en de beperkte omvang van de beek. Door de 

lage afvoer zijn de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied laag.  

Over de huidige situatie zijn geen gegevens beschikbaar. Tijdens een veldbezoek in juni werd het 

mondingsgebied als weinig kansrijk gezien voor macrofauna, vis en macrofauna door de beperkte omvang van 

de beek en de lage afvoer. De huidige ecologische status wordt als matig tot slecht ingeschat.  

 

4.11.3 Eigendomssituatie 
Een groot deel van de bovenloop in de Oude Maasarm is in eigendom bij Stichting het Limburgs Landschap. 

Langs de beek is een smalle strook eigendom van het Waterschap, langs de Maas een zeer smalle strook van 

Rijkswaterstaat (Figuur 57). Overige gronden aan de benedenloop zijn particulier eigendom. 

 

4.11.4 Knelpunten 

• Versnelde waterafvoer, beperkt debiet  

• Verdroging van kwelgebied oude Maasloop (Zenningen/Aschwater) 

• Smalle, rechte en ingesneden loop, nauwelijks morfologische variatie 

 

4.11.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden op korte termijn geen inrichtingsmaatregelen voorgesteld voor deze beekmonding. Wel worden 

enkele maatregelen voor het beheer voorgesteld: 

• Een minder intensief maaibeheer van de beekbedding en haar oevers voorgesteld, evenals het afvoeren 

van maaisel op de oevers. Het maaisel blijft nu liggen wat tot extra brandnetelverruiging van de oevers en 

het werkpad leidt. 

• Het behoud van de bosbegroeiing rond de directe monding; het gaat hierbij om een klein, maar relatief 

goed ontwikkeld rivier/beekbegeleidend ooibosje. 

 

In de monding ligt een breuksteendrempel van ca. 0,50 m (en bestorting langs de Maasoevers). Voorgesteld 

wordt om deze drempel niet te verwijderen als op zichzelf staande maatregel. Hiervoor gelden de volgende 

argumenten: 

• Het gaat om een gegraven lossing die diep ingesneden (1 tot 2,3 meter over het laatste rechte deel vanaf 

de Geijselbergweg tot aan de Maas). Het verwijderen van de drempel zou verdere insnijding betekenen 

met grondwatereffecten tot gevolg. 
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• De beek heeft geen belangrijk achterland voor trekvis; optrekbaarheid is niet werkelijk wenselijk, zeker niet 

als de oude kwelgeul heringericht zou kunnen worden (zie hierna). 

• Er is geen belangrijke ecologische winst te verwachten in de beekmonding, zeker niet in relatie tot de 

inspanning; het gaat om een kleine lossing met beperkte afvoer en die bovendien intensief geschoond 

wordt. 

• Het verwijderen van de mondingsdrempel kan waarschijnlijk alleen door delen van het ooibosje te kappen 

of te beschadigen; 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Stichting Limburgs Landschap koopt al een geruim aantal jaren gronden op in en rond de Waarden van 

Wellerlooi, met als doel een groot aaneengesloten natuurareaal in de Maasweerden te realiseren, aansluitend 

op de Maasduinen. Zo heeft zij ook de gronden van Zenningen en Aschwater (oude Maasgeul) en recent de 

eerste gronden rond de Pas (Figuur 57) aangekocht. 

 

Dit geeft de mogelijkheid deze gronden ook weer als kwelgeul te ontwikkelen. De Looise Graaf kan daarbij 

ingepast worden in een serie losse kwelmoerasjes die ontstaan door reliëfvolgend afpellen van de eutrofe 

bovenlaag van deze terreinen. Figuur 58 geeft een schetsontwerp van deze ingreep, waarbij de natte delen tot 

maximaal 0,30 a 0,50 onder grondwaterpeil worden verlaagd. Ook de droge delen worden over een zo groot 

mogelijk areaal van hun toplaag ontdaan. In het ontwerp is ruimte gehouden om de hagen en 

houtsingelbegroeiing echter te handhaven. Verder oostelijk in Aschwater zijn welllicht ook nog mogelijkheden 

voor inrichting van kwelmoeras, maar dat is in het kader van deze verkenning nog niet bekeken. 

 

De Looise Graaf kan als afvoer naar de Maas blijven functioneren, waarbij de drempel rond GHG (gemiddeld 

hoogste grondwaterstand) kan worden aangelegd. Door de aanleg van de geulen en verlaging van het terrein 

kan dit gebied als buffergebied voor piekafvoeren uit de gronden bovenstrooms gaan fungeren. Bekeken moet 

worden of dit kan bijdragen aan een betere waterafvoer voor de kassencomplexen bij Wellerlooi, met name 

tijdens stortbuien. 

 

Als alternatief kan een nieuwe route voor de Looise graaf worden aangelegd, onder de Rijksweg door, richting 

De Pas en de Kleine Broekgraaf. Dit heeft zin als hier verdere grondverwerving, in aansluiting op de nieuwe 

gronden van Stichting Limburgs Landschap kan worden gerealiseerd. In dat geval kan ook deze relictgeul van 

De Pas weer tot volwaardige kwelgeul worden ontwikkeld, o.a. door maaiveld reliefvolgend te verlagen. 

 

Vervolgacties 

• Overleg met Stichting Limburgs Landschap naar gezamenlijke aanpak volgens bovenstaande richting;  

• Opstellen detailplan, op basis van o.a. grondwaterdata, boringen en verder (terrein)onderzoek. 

• Peilbuizenonderzoek en hydrologisch onderzoek naar kwantiteit, kwaliteit en diepte van het grondwater; 

• Bepalen of met de aanleg van geulen / maaiveldverlaging betere piekopvang te realiseren is vanuit 

Wellerlooi (hydraulische berekening); 

• Verdere grondverwerving van Maasgeul ‘De Pas’ 

• Overleg met het dijkenprogramma HWBP over een koppeling met het dijkenprogramma van het 

Waterschap Limburg. 

 

4.11.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 

Voor de KRW zou herstel van de monding geen effect hebben op de ecologische kwaliteit van de Zandmaas 

door de beperkte afmetingen van de beek en de daardoor kleine bijdrage van de wat hogere abundanties van 

limnofiele vis, macrofauna- en macrofytensoorten. Als kwelgeul zou het gebied wel ecologische meerwaarde 

kunnen hebben, door de ontwikkeling van specifieke kwelnatuur die nu zeldzaam is langs de Maas. Hiermee 

wordt beter aangesloten bij het laagdynamische karakter van de huidige watergang. Deze habitats horen ook 

bij een gezond Maassysteem, maar de te verwachten bijdrage hiervan wordt (nog) niet gewaardeerd in de 

KRW-maatlatten (een belangrijke tekortkoming in de landelijke KRW-systematiek). Het zijn namelijk kenmerkende 

soorten voor laagdynamische kwelsystemen en niet voor stromende rivier op zand/klei (R7, watertype 

Zandmaas) die profiteren van de ingrepen. Het gaat bijvoorbeeld om kritische amfibieënsoorten, die nu al rond 

de Maasduinen voorkomen, zoals. Knoflookpad en Boomkikker, maar ook wat meer algemene soorten als 

Alpenwatersalamander, Gewone Pad en Poelkikker. Belangrijk in dit verband is wel een scheiding tussen de 

visvijver en het kwelmoeras, juist om geen roofvis in het natuurgebied te krijgen. Het is wel te verantwoorden dat 

deze maatregelen ‘in de geest van’ de KRW zijn, ook vertaalt zich dat nog niet in de maatlatten (zie bijlage 3).  

 

Het mondingsgebied van de Looise Graaf ligt juist niet in de goudgroene natuurzone van het NNL. Net ten zuiden 

hiervan langs de Maas is dit wel het geval, dus herstel van dit gebied zou een mooie aanvulling vormen op het 

beleid van de Provincie en van het groene netwerk langs de Maasoevers. Soorten die hiervan profiteren zijn 

vooral nu relatief zeldzame planten- en insectensoorten (zie paragraaf 3.4) die kenmerkend zijn voor 

kwelsystemen.  
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4.12 Aijense Beek 
 

TYPE: Sijpel/Kwelmonding 

 

4.12.1 Systeemanalyse 

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 overstromingsvlakte gevoed. Bij de Kampweg komt ook de 

Heulderbroeklossing in de Aijense Beek uit, die het Heulderbroek afwatert; deze lossing heeft door verdroging 

echter veel minder debiet dan vroeger. De afvoer van de Aijense beek is dan ook beperkt.  

Enkele jaren geleden is de beek de Aijense Beek door het Waterschap Limburg verder van de ringdijk van Aijen 

gelegd. Hierbij heeft de beek tussen de Aijerdijk en de Kampweg een meanderend profiel gekregen. Het laatste 

deel van de Kampweg tot de Maas kent nog historische meanderstructuren, en is deel geflankeerd door oud 

struweel. De Aijense beek loopt hier vooral door intensieve landbouwgrond, en de steile taludoevers zijn sterk 

verruigd door invloeden van bemesting en door het laten liggen van maaisel. Halverwege dit traject ligt een 

oude oversteekduiker uit baksteen. 

Door het verder opzetten van het stuwpeil in het stuwpand Sambeek in 2014 en 2015 (ca. 25 a 30 cm) is de 

benedenloop verder opgestuwd en bijna volledig stilgevallen; er is geen sprake van stroming. Het water in dit 

traject is relatief troebel. Recent is tegen de zuidzijde van de benedenloop van de Aijense Beek een grote 

zandwinning gegraven als onderdeel van het project Well-Aijen. Deze zandwinning zal deels weer dichtgestort 

worden met dekgrond waarbij een grote geul in dekgrond achterblijft, mede om grondwaterstanden weer 

omhoog te halen.  

Noordelijk van de monding heeft Rijkswaterstaat in 2004 al breuksteen verwijderd. Door het erosieproces dat 

daarna op gang is gekomen zijn oude Maaskeien, die inmiddels ingesedimenteerd in de oever zaten, opnieuw 

vrijgespoeld. Zij hebben een nieuwe keienbestorting tegen de Maasoever aan gevormd. Rijkswaterstaat wil die in 

een nieuwe ronde van KRW-NVO’s in 2017 of 2018 verwijderen. 

Figuur 58 Schetsplan kwelgeulenontwerp Looise Graaf. 
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4.12.2 Ecologische analyse 

De monding van de Aijense beek is matig geschikt voor limnofiele organismen. Voor macrofyten, macrofauna en 

vis is de beek van weinig betekenis vanwege de lage afvoer en de beperkte omvang van de beek. Er komen 

ook weinig vissoorten voor en lage abundanties (gegevens waterschap): Driedoornige stekelbaars is de meest 

voorkomende soort. Door de lage afvoer zijn de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied 

laag. Voor andere soortgroepen zijn geen gegevens beschikbaar. Tijdens een veldbezoek in juni werd het 

mondingsgebied als weinig kansrijk gezien voor limnofiele soorten macrofauna en vis door de beperkte omvang 

van de beek en de lage afvoer. Voor macrofyten zijn de kansen ook beperkt, mede door het beperkte 

doorzicht. De waterkwaliteit is eutroof, dankzij de ligging in landbouw gebied en het doorzicht is beperkt. Door 

het hoge stuwpeil domineert het Maaswater en is er geen sprake van een stromende beekmonding. De huidige 

ecologische status wordt als matig tot slecht ingeschat.  

 

4.12.3 Eigendomssituatie 
De oevers van de beek zijn in eigendom van Waterschap Limburg incl. een smalle onderhoudsstrook. 

Rijkswaterstaat bezit de gronden langs de Maas noordelijk van de monding (Figuur 60). 

 

4.12.4 Knelpunten 
• Drempel van breuksteen in de monding (recent onder stuwpeil verdwenen); 

• Opgestuwde, stilgevallen benedenloop; 

• Beperkt debiet, verdroging voedingsgebied; 

• Strakke ligging tegen recente zandwinning Maaspark Well aan; 

• Laten liggen van maaisel op taluds en onderhoudspad (verruiging). 

 

4.12.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

• Verwijdering van alle stortsteen uit de monding van de Aijense Beek (ca 10 meter stroomopwaarts de 

beekmonding in); 

• Verwijdering van resterende bestorting van Maaskeien en breuksteen in de noordelijke oever van de Maas; 

dit dient plaats te vinden tot 1 meter onder stuwpeil.  

• De oevers die dieper dan 1 meter onder stuwpeil liggen dienen voorzien te zijn / worden van intacte 

bestorting van breuksteen en desgewenst Maaskeien. Materiaal dat bij bovenstaande verwijderingen 

vrijkomt kan hierin verwerkt worden. 

• Verwijdering van bestorting in de zuidelijke Maasoever ligt moeilijk i.v.m. uitvoering van de zandwinning hier. 

Er worden nu geen acties aan de zuidelijkgelegen Maasoever voorgesteld. Dit kan anders worden wanneer 

dat project klaar is en de zandwinning deels opgevuld met dekgrond. 

• Geadviseerd wordt om maaisel te verwijderen, om verruiging met soorten als Grote brandnetel niet verder 

te stimuleren. 

N.B. het verwijderen van opnieuw vrijgespoelde Maaskeien uit de in 2004 uitgevoerde vrij eroderende oever, is 

door Rijkswaterstaat in de 2e KRW-periode voorzien. Bovenstaande werkzaamheden kunnen hierin meegenomen 

worden. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

Figuur 59 De door verstuwing stilgevallen monding van de Aijense Beek. In 2014 en 2015 werd het stuwpeil met 25 cm 
verhoogd, waardoor dit effect in de Aijense Beek sterk toenam. 
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Figuur 60 Eigendomssituatie rond de Aijense Beek. 

 

4.12.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Het ontstenen van de monding past goed in de aanleg van vrij eroderende oevers langs de Zandmaas in dit 

gebied. De ontsteende monding zou lokaal kansen kunnen bieden als opgroeigebied voor limnofiele vis (naast 

meer algemene vissoorten), een habitat dat in de huidige Zandmaas ondervertegenwoordigd is. De bijdrage op 

de KRW-score zal beperkt zijn, maar in samenhang met de Vrij eroderende oevers langs de Maas kan de 

gezamenlijks bijdrage toch aanzienlijk worden. Alle beetjes helpen in dit opzicht. De bijdrage van de 

voorgestelde maatregel aan de kwaliteit van de beek zelf is naar verwachting minimaal door de matige 

waterkwaliteit (en daardoor weinig waterplanten). 

 

De beekmonding ligt in de ‘goudgroene’ natuurzone van de Provincie Limburg, dat ook nog doorloopt in het 

Maasduinengebied. Noordelijker langs de Maas loopt dit NNL niet door. De bijdrage van de ontstening zal 

beperkt zijn aan de Provinciale natuurdoelen voor riviernatuur, maar het sluit wel aan bij dit beleidskader.  

 

 

4.13 Rekgraaf 
 

TYPE: Moerasmonding (opstuwingslossing) 

 

4.13.1 Systeemanalyse 

De Rekgraaf is een gegraven sloot die een kleiige laagte afwatert in de Zoetpasweiden, een stuk 

Maasheggengebied ter hoogte van Groeningen en Vortum-Mullem. De Rekgraaf was in 1850 al aanwezig in het 

gebied, zij het korter dan tegenwoordig. Mogelijk stond hij toen onder invloed van lokaal kwelwater vanuit de 

Vortumsche en Groeningsche Bergjes (oud Maasduin), maar recent kon geen invloed van kwel waargenomen 

worden (mogelijk omdat het stuwpeil van de Maas boven het oorspronkelijk grondwaterniveau ligt).  

De lossing ligt bijna uitsluitend in gebied van Staatsbosbeheer en is over lange delen direct geflankeerd (en zelfs 

overgroeid) met oude hagen, boomsingels en dichte ruigte. Het bovenstroomse deel bij de Kuissestraat staat 

zomers droog. De rest van de Rekgraaf draagt vooral water omdat het Maaswater erin wordt opgestuwd 

(ligging net bovenstrooms van de stuw van Sambeek). Het loopje kent dan ook geen stromend water en is 

eutroof van karakter (lokaal veel eendenkroos) (Figuur 61). 

In de monding ligt een duiker die onder een landweg doorgaat, deze duiker is goed passeerbaar voor alle 

aquatisch gebonden soorten. In de Maasmonding zelf liggen maaskeien van de eerste ronde 

oeverbeschermingsprojecten in de jaren ’60 / ’70. 
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4.13.2 Ecologische analyse 
De monding van de Rekgraaf is voor macrofyten, macrofauna en vis nauwelijks kansrijk vanwege de lage afvoer 

en de beperkte omvang van de beek. De connectiviteit is hier ook niet van belang, omdat er geen achterland 

van betekenis aanwezig is (bovenloop valt droog). Door de lage afvoer zijn de kansen voor morfologische 

processen in het mondinggebied laag. Hier moet de dynamiek uit de Maas zelf komen. Er is echter nauwelijks 

dynamiek, getuige de aanwezigheid van eendenkroos (zie foto). Het inhammetje bij de monding zou kansrijk 

kunnen zijn als paai – en opgroeigebied voor vissen, mits hier geschikt substraat ligt (zand grind) of waterplanten 

groeien. 

Over de huidige situatie zijn geen gegevens beschikbaar. Tijdens een veldbezoek in juni werd het 

mondingsgebied als weinig kansrijk gezien voor limnofiele soorten macrofauna en vis door de beperkte omvang 

van de beek en het ontbreken van afvoer. Voor macrofyten zijn de kansen ook beperkt door de beschaduwing 

en de beperkte afvoer. De huidige ecologische status wordt als slecht ingeschat.  

 

4.13.3 Eigendomssituatie 

Zo goed als alle gronden rond de Rekgraaf zijn in eigendom bij Staatsbosbeheer. Alleen de oevergronden rond 

de monding zijn in bezit van Rijkswaterstaat. 

 

4.13.4 Knelpunten 

• Vermoedelijk geen of weinig kwelinvloeden vanuit de omgeving, opstuwing vanuit de Maas 

• Zeer eutrofe waterkwaliteit  

• Smalle loop, rechte lossing met veel overschaduwing en bladval 

• Bovenstrooms valt de Rekgraaf droog 

 

4.13.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

De volgende maatregelen worden voorgesteld in de monding van de Rekgraaf: 

• Verwijderen van alle aangebrachte maaskeien in de monding tot aan de duiker en de belendende oevers 

(20 meter); 

• Verwijdering van maaskeienbestorting en overige harde beschoeiing in de belendende Maasoevers (Figuur 

62), als onderdeel van het KRW-Maasoeverproject. Verwijdering van bestorting in de Maasoever dient plaats 

te vinden tot 1 meter onder stuwpeil; 

• Op de dieper gelegen oevers in de Maas dient een bestorting van breuksteen in stand te blijven of zo nodig 

aangebracht/verbeterd te worden. Verwijderde Maaskeien kunnen in deze onderwaterbestorting verwerkt 

worden. Een eventuele drempel in de monding van de Rekgraaf (§ 3.4.3) is hier niet nodig omdat de hele 

Rekgraaf verstuwd is. 

 

Voor het overige worden er geen maatregelen voorgesteld voor de Rekgraaf: 

Figuur 61 De Rekgraaf in de Zoetepasweiden; links het opgestuwde deel met veel begroeiing en eutrofe 
kenmerken van eendenkroos; rechts: de verdroogde bovenloop in een kapvlakte (situatie 2017)(foto's Bart 

Peters). 
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• Het betreft in feite een gegraven sloot, zonder achterland. De natuurlijke situatie is een vochtige laagte in 

de overstromingsvlakte; 

• De waterloop ligt over grote lengten volledig ingeklemd in oude Maasheggen en bomensingels. Het gebied 

wordt door Staatbosbeheer beheerd op het behoud van deze oude maashegstructuren. Het vergraven van 

de Rekgraaf (tot bijv. een natte laagte), betekent het verwijderen van een deel van deze begroeiing. 

• De waterkwaliteit en ecologische kwaliteit is naar verwachting moeilijk te verbeteren, mede door het 

gevoerde stuwpeilregime. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

 

4.13.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Herstel van de beekmonding heeft hier alleen meerwaarde voor de KRW waarde van de rivier. Door aan te 

sluiten bij de oeverherstelprojecten van de Maas, kan het areaal natuurlijke oevers vergroot worden en daarmee 

de impact van deze KRW-maatregel op de KRW-waarden van de Maas. De verwachting is dat op termijn het 

ontstenen van oevers leidt tot een grotere morfodynamiek en daarmee grotere diversiteit aan habitats in de 

oeverzone. Dit heeft naar verwachting een positief effect op de soortenrijkdom aan macrofauna en de 

dichtheden (juveniele) vis. De eerste monitoringsresultaten van reeds uitgevoerde oeverprojecten langs de Maas 

wijzen ook in deze richting (van Kessel pers. med). Omdat het om een beperkt oppervlak gaat, zal de verwachte 

meerwaarde van het verwijderen van stenen uit deze beekmonding beperkt zijn. Voordeel is dat de maatregel 

mogelijk meegenomen kan worden in het lopende Maasoeverproject. 

 

De monding van de Rekgraaf ligt, zoals alle Brabantse beekmondingen, in het NNB, met als bijbehorend 

beheertype "Rivier". Het ontstenen van de beekmonding past goed bij dit beheertype. De nadruk vanuit 

natuurbeheer ligt in dit gebied verder vooral op de Maasheggen en tussenliggende graslanden, en minder op 

specifieke aquatische doelen.   

 

 

4.14 Sambeekse Uitwatering 
 

TYPE: Zandwaaiermonding 

 

4.14.1 Systeemanalyse 
De Sambeekse Uitwatering is halverwege de jaren ‘30 van de 20e eeuw aangelegd om efficiënt de natte 

broekgebieden en veengronden van Noordoost-Brabant af te kunnen wateren. Op het punt waar de 

Uitwatering de terrasrand van Sambeek afstroomt en waar de dijk ligt, ligt een ca. 2,5 meter hoge stuw met 

regelwerk. In de monding ligt vervolgens een tweede stuw: een tweetrapsstuw van ca. 1,5 tot 2 meter hoog. 

Deze mondingsstuw is ingebouwd in een kade met stalen damwanden en taluds met steenzettingen aan de 

Maaszijde omdat het onderdeel uitmaakt van het sluizencomplex van de stuw Sambeek.  

Verder is de monding afgewerkt met breuksteen en Maaskeien. De watergang is aanzienlijk 

overgedimensioneerd; ze kent een weinig natuurlijke morfologie en geen stroming van betekenis, behalve bij 

piekafvoeren tijdens stortregens. Door de verstuwing van deze watergang groeit er lokaal wel een redelijk goed 

ontwikkelde begroeiing van waterplanten. 

Figuur 62 Bestorting van Maaskeien in de monding van de Rekgraaf kan verwijderd worden als onderdeel van verwijdering in 

de Maasoever (foto's Bart Peters). 
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Figuur 64 Links: de benedenloop van de Sambeekse Uitwatering (foto Bart Peters); rechts: de stuw verder bovenstrooms bij de 
"Oude Warande" in de winterdijk (foto Michelle de la Haye). 

 

4.14.2 Ecologische analyse 

De monding van de Sambeekse Uitwatering zou in potentie goede kansen kunnen bieden voor reofiele 

organismen. Dankzij de hoge afvoer en diversiteit in substraten is de (potentiële) waarde voor macrofauna en vis 

in het mondingsgebied aanzienlijk. Door de hoge afvoer zijn de kansen voor morfologische processen in het 

mondinggebied ook aanzienlijk. Als deze processen hersteld worden kunnen de potenties voor reofiele soorten 

benut worden. Het gaat hier echt om het mondingsgebied, want direct bovenstrooms van de stuw bij de 

monding heeft deze beek meer het karakter van een flinke sloot. 

Er zijn beperkt visgegevens beschikbaar van een schepnetexcursie (14 mei 2017) hierbij werden alleen limnofiele 

soorten aangetroffen (Karper, Brasem en Marmergrondel). Waarschijnlijk was dit in het gedeelte bovenstrooms 

van de stuw. De waterkwaliteit is eutroof, met name door hoge stikstofgehaltes (data waterschap). De huidige 

ecologische status wordt als matig ingeschat. Ondanks de beperkte waarde voor reofiele soorten in het 

bovenstroomse deel van de beek, zou herstel van de connectiviteit, in combinatie met herstel van de beekloop, 

wel waardevol kunnen zijn, zowel voor de reofiele als limnofiele soorten.  

 

4.14.3 Eigendomssituatie 
De oevers van de Sambeekse Uitwatering zijn eigendom van Waterschap Aa en Maas. Daarnaast zijn enkele 

belendende percelen in eigendom bij de gemeente Boxmeer (verpachte landbouwgronden). De oevers tussen 

de Maas en de versterkte kade zijn van Rijkswaterstaat. Overige eigendommen zijn privaat (Figuur 65). 

 

Figuur 63 De monding van de Sambeekse Uitwatering met een getrapte stuw in een damwandconstructie (foto’s Bart Peters). 
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Figuur 65 Eigendomssituatie rond de Sambeekse Uitwatering (? = er is onzekerheid over de gronden van BBL, mogelijk zijn deze 
alweer doorverkocht). 

 

4.14.4 Knelpunten 
• Twee stuwen vormen een barrière voor vissen en andere organismen; 

• Het stuwwerk in de monding en de ligging in een harde geleidingskade vormt een barrière voor 

morfologische processen in de Maasoever; 

• Geen stromende delen en morfologische activiteit; 

• Relatief rechte, overgedimensioneerde loop; 

 

 

4.14.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

Op (zeer) korte termijn worden geen maatregelen voorgesteld, anders dan het in gang zetten van een verdere 

verkenning van de maatregelen zoals hierna beschreven voor de middellange termijn: 

• Het verwijderen van bestorting in de monding en de Maasoever is op korte termijn niet kansrijk, omdat de 

steenzetting in de Maasoever een functie heeft als geleidekade rond de stuw en het sluizencomplex. 

Eventuele aanpassingen kunnen meegenomen worden in het plan voor het verwijderen van de 

mondingsstuw (zie hierna). 
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• Aanleg van een vispassage rond de bovenstroomse stuw bij het dorp Sambeek wordt niet als zinvol 

ingeschat vanwege de aard van het achterland. Het gestuwde traject bovenstrooms is immers niet geschikt 

voor trekvis en reofiele soorten en kan dat ook niet worden. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

In de benedenloop van de Sambeekse Uitwatering ligt een goede kans om een vrij afstromende natuurbeek te 

realiseren. Hiertoe dienen de stuw in de monding en de drempel onder de brug van de Koestraat verwijderd te 

worden. Op het 1,25 km lange traject van de beek door de uiterwaard (stuw Oude Warande tot monding) heeft 

zij een verval van ca. 2,5 meter. Dat is betrekkelijk veel ook al zit veel verval op de eerste meters na de stuw bij 

Sambeek. Dit verval betekent goede kansen voor een morfologisch actief beektraject. 

 

In Figuur 66 wordt een beeld geschetst van de nieuwe loop. Om het verhang te verkleinen wordt een nieuwe, 

meanderende loop al vooraf aangelegd, door de laagste delen van “Het Broek” (ook Oude Warande 

genoemd). De laagte van Het Broek sluit aan op een voormalige Maasgeul (waarin ooit de Luinbeek lag) 

rondom het eiland “Biest”.   

 

Ook de overige delen van de benedenloop worden slingerend aangelegd. Hierdoor kan een meanderproces al 

direct na inrichting op gang komen en kan een spectaculair stukje beek ontstaan. Waarschijnlijk moet de 

bodem na de stuw Oude Warande opgehoogd worden ten opzichte van de actuele bodendiepte, mede in 

relatie met effecten op de lokale grondwaterstand. Dit dient te gebeuren met grof zand. Eerder heeft 

bodemophoging plaatsgevonden bij herinrichting van de naastgelegen St. Jansbeek. Door de meanderende 

structuur wordt de beek vanaf het startpunt met 270 meter verlengd ten opzichte van de huidige loop; het 

verhang zal ongeveer op 1,5 m/km komen te liggen (ca. 2 meter verval over 1,38 km).  

 

Een belangrijk voordeel van de nieuwe loop is dat de beek veel verder van de winterdijk af komt te liggen. Dit 

kan gunstig zijn voor de eventuele dijkversterkingen en de nieuwe dijkennormen vanuit het HWBP-programma en 

vanuit het onderhoud van zowel de dijk als de beek.  

 

Vervolgacties en aandachtspunten: 

• Om bovenstaand plan te realiseren is grondverwerving noodzakelijk: naar schatting ca. 8 tot 12 ha (incl. 

ruimte voor meandering). Op basis hiervan kan het de voorkeur hebben om het project in fasen uit te 

voeren. 

• Opstellen van de een detailontwerp, met o.a. aandacht voor exacte bodemhoogte en 

grondwatereffecten; waterleiding dwars op de waterloop tussen beide bruggen (zie bijlage 9); 

• Hoewel de Sambeekse Uitwatering nog niet zeer oud is (jaren ’30) vertegenwoordigd zij in haar huidige vorm 

mogelijk een cultuurhistorische waarde. Het bovenstaande ontwerp kiest in eerste aanleg voor een 

ecologisch optimaal ontwerp, waarbij de historische rechte loop verdwijnt. Mocht er in de afweging meer 

waarde aan de historisch gegraven loop gehecht worden, dan kan gekozen worden voor een variant die in 

eerste instantie minder afwijkt, maar waarin wel het op gang komen van het meanderproces op kleinere 

schaal wordt bevordert, bijv. alleen in Het Broek in verband met de huidige ligging tegen de winterdijk aan. 

Vanuit de doelstellingen van de KRW heeft dit echter niet de voorkeur. 

 

4.14.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Door de beek vrij te laten meanderen kan het verval dat beschikbaar is benut worden voor reofiele organismen. 

Vanuit de KRW kan dit lokaal een positief effect hebben op de ecologische kwaliteit van de Zandmaas door 

hogere abundanties van reofiele vis en macrofaunasoorten die vanuit het mondingsgebied de Maas in kunnen 

trekken. De beek zelf wordt in de hele buitendijkse benedenloop geschikt voor reofiele vissen en macrofauna. Dit 

gaat nog meer gelden als er ook nog met dood hout in de herstelde beekmonding gewerkt wordt (bijvoorbeeld 

door bomen in te zetten om de vorming van meanderbochten te activeren). De begroeiing met waterplanten 

van stilstaand water die nu aanwezig is, zal echter deels verdwijnen, maar soorten van stromend water (o.a. 

sterrenkroosvelden) kunnen hiervoor in de plaats komen. 

De ecologische potenties van de herstelde beek sluiten aan bij  die van de recent herstelde St. Jansbeek. Het 

kan een voordeel zijn dat populaties van beeksoorten zo nabij zijn, in elk geval voor vliegende insecten, maar 

ook voor vispopulaties die zo kunnen uitwisselen tussen beide systemen en zo een duurzamer ecologisch netwerk 

opbouwen.  

 

De Sambeekse uitwatering is specifiek begrensd (ofschoon heel smal) binnen het NNB en heeft als beheertype 

"Beek en bron". De voorgestelde maatregelen sluiten dus aan bij het natuurbeleid van de Provincie Noord 

Brabant. 
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Figuur 66 Nieuwe loop voor een ongestuwde benedenloop van de Sambeekse Uitwatering.  

 

 

4.15 Heijense Leigraaf 
 

TYPE: Sijpel- of kwelmonding 

 

4.15.1 Systeemanalyse 

De Heijense Leijgraaf is een typisch voorbeeld van een gegraven lossing om een oude, kwelrijke relictgeul van 

de Maas te ontwateren. De “beek” is benedenstrooms ingesneden en aangekoppeld op verschillende zijsloten. 

Hij ontwatert de terrasrand tussen Heijen en Afferden, die veel grondwater vrijgeeft vanuit het Afferdens 

middenterras en de Maasduinen. Dit water is ijzerrijk en over het algemeen van goede kwaliteit. Het is bovendien 

relatief voedselarmer en veel minder kalkrijk dan het Maaswater, getuige ook oude namen van percelen aan de 

voet van de terrasrand (Zure Kamp, Zure Weide; Figuur 69).  

Vroeger kwam de Heijense Leijgraaf bij het knikpunt naar de Maas toe samen met de Kleefse beek. Beide 

gebruikten de huidige monding van de Heijense Leijgraaf. In die periode was de Heijense Leigraaf nog 

beduidend korter en de bovenloop naar Afferden bestond nog niet. Het betrekkelijk grote verval (ook in 

grondwaterniveaus) wordt mede overbrugd door een breuksteendrempel in de monding en enkele kleine 

stuwtrapjes.  

De bovenloop van de Heijense Leigraaf wordt tegenwoordig gevormd door een lossing in het dorp Afferden. 

Deze loopt via een stuwtje, een overkluizing en een klepduiker onder de Rijksweg N271 door, naar de 

Maasuiterwaard. Het debiet is hier nog zeer gering, maar op zijn loop langs de terrasrand neemt dit aanzienlijk 

toe.  
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In het verleden is vanuit DLG en de Maaswerken gewerkt aan een plan voor een stuwpasserende nevengeul 

rond de stuw van Sambeek (DLG, 2007). Deze zou als een stromende beek parallel aan de Heijense Leigraaf 

hebben moeten lopen. Het plan is echter nooit uitgevoerd omdat er te weinig waterstandsdaling aan 

gekoppeld kon worden. Er zijn in die periode echter wel veel gronden aangekocht rond de Heijense Leigraaf. 

Deze zijn inzetbaar voor herstelmaatregelen vanuit KRW. 

 

 

 
Figuur 67 De monding en benedenloop van de Heijense Leigraaf (foto’s Bart Peters). 

 

4.15.2 Ecologische analyse 

De monding van de Heijense Leigraaf zou beperkt kansen kunnen bieden voor limnofiele organismen. Voor 

macrofyten, macrofauna en vis is de beek momenteel matig geschikt, vanwege de lage afvoer en de beperkte 

omvang van de beek en het ijzerrijke kwelwater. Door de lage afvoer zijn de kansen voor morfologische 

processen in het mondinggebied laag.  

De Heijense Leigraaf is in de huidige toestand matig waardevol voor vis. De enige reofiele vissoorten (Bermpje en 

Rivierdonderpad) komen slechts op een stuk van 100 meter in de monding voor (Binnendijk, 2008). Er zijn nog 

geen specifieke kwelsoorten aangetroffen. Er zijn echter geen gegevens van waterkwaliteit of macrofauna 

bekend. 

Optrekbaarheid voor vissen is geen doelstelling voor deze waterloop. Er is immers geen achterland voor reofiele 

soorten en veel soorten van het achterliggende kwelgebied zijn eerder gebaat bij isolatie. 

Tijdens een veldbezoek in juni werd het mondingsgebied als matig kansrijk gezien voor limnofiele soorten 

macrofauna en vis. Voor macrofyten zijn de kansen ook beperkt. De huidige ecologische status wordt als matig 

ingeschat.  

 

Figuur 68 Links: de ligging van de Heijense Leigraaf tegen de hoge terrasrand van Heijen aan; rechts: de Heijense Leigraaf 
wanneer ze net door de schuifduiker onder de N271 de Weerd van Afferden instroomt (foto's Bart Peters). 
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Figuur 69 Historische situatie van de Heijense Leigraaf rond 1851; de lossing was toen nog beduidend korter en liep niet door naar 

Afferden. 

 

 

4.15.3 Eigendomssituatie 
De eigendomssituatie rond de loop van de Heijense Leigraaf is weergegeven in Figuur 70. Rijkswaterstaat / De 

Staat hebben sinds kort veel gronden overgenomen van BBL. Enkele overgebleven percelen zijn van 

Staatsbosbeheer (1 bosperceel), particulier eigendom of in eigendom van delfstofwinbedrijven. 

 

4.15.4 Knelpunten 

• Versnelde afvoer van waardevol kwelwater, rechtgetrokken afwatering;  

• Verdroging van de oude kwellaagte; 

• Eutrofe beïnvloeding vanuit omringende landbouwgronden en dorpskern Afferden.  
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Figuur 70 Eigendomssituatie rond de Heijense Leigraaf. 

 

4.15.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN / (MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

De Weerd van Afferden is één van de meest kansrijke gebieden langs de Terrassenmaas om een serie 

kwelgeulen te realiseren. Niet alleen treedt er relatief veel grondwater in de oude relictgeul uit, maar ook de 

eigendomssituatie is gunstig, omdat de Staat / RWS bijna de volledige strook langs de geologische terrasrand 

van Heijen-Afferden in bezit heeft. 

 

In Figuur 71 is een schetsontwerp weergegeven voor een serie kwelgeulen die gecompartimenteerd op 

verschillende grondwaterniveaus langs de terrasrand worden aangelegd. De kwelgeulen zijn gescheiden van 

elkaar door natuurlijk ogende grondwaterdrempels, waarover grondwater geleidelijk afstroomt naar de 

volgende kwelgeul. De monding van de beek kan zoveel mogelijk vervallen, maar een monding is vermoedelijk 

nog steeds nodig. Overtollig water kan via de actuele monding afgevoerd blijven worden, maar er kan ook 

gekozen worden voor en koppeling aan de historische monding in de Kleefse Beek (zie hierna). In het eerste 

geval worden alle Maaskeien en breuksteen verwijderd uit de monding. Zodat morfologisch processen beter 

kunnen aangrijpen. 

 

Om het gebied rond de kwelgeul een optimale uitgangssituatie voor natuur te geven, dient een zo groot 

mogelijk areaal rond de geulen mee verlaagd te worden. Hierbij wordt de agrarisch verrijkte toplaag verwijderd 

(Figuur 71). Ecologisch is dit een cruciaal uitgangspunt, maar tegelijkertijd dient gekeken te worden hoe dit 
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gecombineerd kan worden met het behoud van aanwezige Maasheggen en waardevolle houtsingels. 

Voorgesteld wordt om de lossing die uit de dorpskern van Afferden komt af te koppelen en via een andere route 

naar de Maas te geleiden bijv. via de Ossenkamplossing. De meest bovenstrooms gelegen kwelgeul kan naast 

lange kwel uit de terrasrand ook onder invloed komen te staan van rivierkwel, waardoor gradiënten en 

waterkwaliteit ontstaan. Elementen van de oude beek kunnen als overloopstroompjes tussen de 

geulcompartimenten ontwikkeld worden. 

 

De aanleg van de kwelgeulen kan gecombineerd worden met speciewinning voor het dijkenprogramma van 

Waterschap Limburg. Door volgens dit ontwerp specie voor de dijken te winnen wordt meerwaarde in het 

dijkenprogramma gecreëerd, en kan draagkracht in de streek versterkt worden. Recent heeft het Waterschap 

Limburg mede daarom aangegeven dat zij ruimtelijk kwaliteit inherent onderdeel van de dijkenaanleg wil 

maken.  

 

In Figuur 71 is op basis van de aanwezige morfologie tevens een tweede grondwatergevoede geul verder van 

de terrasrand ingetekend. Deze kan mogelijk gekoppeld aan kleiwinning worden gerealiseerd (er is reeds een 

bestaande kleiwinningslocatie aanwezig). De plannen voor een diepe zandwinning, zoals thans voor dit gebied 

uitgewerkt door het bedrijfsleven, zijn niet te combineren met een goed KRW-plan omdat ze gebaseerd zijn op 

relatief diepe winning in een waardevol, grondwatergevoed terrassengebied; ze gaan daarmee ten koste van 

het terrassenlandschap en de specifieke ecologische potenties van het gebied. 

 

Het plan voor een stuwpasserende nevengeul rond de stuw van Sambeek kan ook nog steeds worden 

uitgevoerd, al dan niet als onderdeel van een ontwerp waarin ook grondwater wordt benut. Echter, in dit 

rapport wordt met overtuiging gekozen voor de realisatie van een kwelgeulengebied boven die van een relatief 

kleine beek met reofiele kenmerken. Een kwelgeulengebied levert immers niet alleen meer op in termen van 

areaal, maar ook in termen van unieke biodiversiteit, zeldzaamheidswaarde en het aansluiten bij de 

landschapsecologisch meest kenmerkende natuur en processen (grondwater uit terrassen). 

 

Vervolgacties 

• Cruciaal is dat de gronden rond de Heijense Leigraaf in bezit blijven van de Staat / RWS en niet verkocht 

worden, zoals recent ook met andere eigendommen in de buurt is gebeurd. De gronden dienen te worden 

gelabeld aan dit KRW-project. De druk op gronden in dit gebied is groot. Rijkswaterstaat dient dit vast te 

leggen, bijvoorbeeld in een convenant met beide waterschappen en Staatsbosbeheer (mede-eigenaar). 

• Op korte termijn overleg met het dijkenteam van Waterschap Limburg, over de mogelijkheid het plan als 

speciewinlocatie onder te brengen. 

• Overleg met Staatsbosbeheer over samenwerking in de planvorming en het inbrengen van grond. 

• Verdere detaillering van het ontwerp, mede op basis van nader grondwater / peilbuizenonderzoek. 

Eventueel kan dit in samenhang met een herinrichtingsplan voor de Kleefse Beek plaatsvinden (zie § 4.16). 

• Aanvullende grondverwerving van de laatste percelen. Aanleg van kwelgeulen kan plaatsvinden in fasen, 

afhankelijk van grondverwerving. 

 

4.15.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 

Het herstel van de kwelmilieus langs de terrasrand van Heijen kan ecologisch als één van de meest aantrekkelijke 

maatregelen beschouwd worden. In de Heijense Leijgraaf overheerst het kwelkarakter. Het is vanuit ecologisch 

oogpunt dan ook het meest kansrijk om hierbij aan te sluiten, vooral omdat er relatief weinig plekken zijn waar 

kwelgeulen ontwikkeld kunnen worden. De laagdynamische natuurwaarden die hierbij ontstaan zijn uniek en 

waardevol, maar sluiten (nog) niet aan bij de huidige maatlatten van R7 (Zandmaas). De maatregelen zijn 

echter wel 'in de geest van' de KRW omdat hiermee het rivierecosyteem duurzaam versterkt wordt (zie bijlage 3). 

Mogelijk verandert dit nog in de toekomst. Soorten die profiteren zijn laagdynamische soorten van zowel 

macrofyten als macrofauna en (in mindere mate) vis, maar ook amfibieën, libellen en allerlei kenmerkende 

planten soorten (zie § 3.2).  

 

Het gebied van de Heijense Leijgraaf is in het NNL nog gedefinieerd als om te vormen naar natuur in het kader 

van de nevengeul Afferden-Heijen en ligt om die reden in de goudgroene natuurzone. De aansluitende 

gebieden in het plangebied zijn zilver- en bronsgroen, wat betekent dat daar de natuurfunctie minder prominent 

voorop staat. 
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Figuur 71 Links hoogtekaart van de Weerd van Afferden; rechts: een schetsontwerp voor een nieuw kwelgeulengebied op basis 

van reliefvolged aansnijden van het grondwater langs de terrasrand van Heijen-Afferden. 

 

 

4.16 Kleefse Beek 
 

TYPE: Zandwaaiermonding / Sijpel- of kwelmonding (tussenvorm) 

 

4.16.1 Systeemanalyse 
De Kleefse Beek vormt de afwatering van een middenterrasvlakte oostelijk van de Maasduinen tot aan 

Siebengewald. Hier ontvangt zij water uit een stelsel van verkavelingssloten en landbouwlossingen. 

Tegenwoordig steekt zij parallel aan de snelweg A77 door de Maasduinen heen. Hier volgt zij langs Heijen op (De 

Smele) een klein dalletje, waarvan onduidelijk is hoe dit exact ontstaan is. Het debiet van de huidige beek is te 

klein om dit relatief ruime dalletje gevormd te hebben, maar mogelijk stamt dit uit de periode dat tijdens 

piekafvoeren de Rijn nog water vanuit het oosten naar de Maas afvoerde (De Rijn heeft tot in de 13e eeuw bijv. 

nog hoogwater via de Niers naar de Maas afgevoerd). 

 

Op het traject langs het Lange Ven en door de Maasduinen krijgt de Kleefse Beek vermoedelijk toestroom van 

grondwater, wat voor een betere waterkwaliteit in het mondinggebied zorgt. Net na De Smele gaat de Kleefse 

beek onder de Rijksweg N271 door via een passeerbare klepduiker, die tijdens hoogwater automatisch gesloten 

kan worden. Waar nog niet zolang geleden het dalletje van De Smele dus overstroomde bij hoogwater vanuit de 

Maas, gebeurd dit nu hooguit nog door opstuwing van grond- en beekwater. 

 

In het Maasdal, westelijk van de Rijksweg en de duiker komt de Kleefse beek samen met de afwatering van de 

oude Maasgeul van kasteel Heijen: De Hoogbroekse Graaf. De Hoogbroekse Graaf is ook een gegraven lossing 

bedoeld om de Oude Maasgeul die hier ligt droog te houden. Op de rivierkaart van 1840 is zichtbaar hoe deze 

Maasgeul nog continu water voerde en mede werd gevoed door water uit de Kleefse Beek. Zij werd “Het Meer” 

genoemd en de Kleefse Beek stroomde uit in deze Maasgeul. Aangenomen mag worden dat deze Maasgeul 

ook werd gevoed door helder kwelwater vanuit de terrasrand van Heijen. Vervolgens was er in zuidelijke richting 

een watergang gegraven die het water vanuit de Maasgeul naar de Maas afvoerde. De monding hiervan lag 

op de locatie waar tegenwoordig ongeveer de monding van de Heijense Leijgraaf ligt. Beide systemen waren 

destijds vlak voor de monding verbonden, en deelde het laatste traject naar de Maas. Ze zijn afgekoppeld toen 

eind jaren ’70 de snelweg A77 werd gebouwd. Hierbij kreeg de Kleefse beek haar huidige monding meer naar 

het noorden. De doodlopende lossing ten noorden van “Het Meer” lijkt erop te duiden dat in nog vroegere tijden 

er een afwatering in noordelijke richting bestond, langs de Heijeweg op; dit sluit aan bij de richting die het water 

van nature ook genomen zou hebben (met de stroom van de Maas en de geologie van het landschap mee). 

Het uitstromen van beekjes en kwelstroompjes in oude, natte maasgeulen moet als de natuurlijke situatie van 
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veel zijwateren worden beschouwd, die vanuit de hogere terrassen richting de Maas liepen. Van oorsprong 

hadden dit soort natte Maasgeulen vermoedelijk zelden een monding, maar stroomde het water via uitzijging in 

de ondergrond naar de Maas.  

 

Tegenwoordig is de Oude Maasgeul sterk verdroogd, mede door de wateronttrekkende werking van de 

Hoogbroekse Graaf en de afkoppeling van de Kleefse Beek. De Maasgeul is tegenwoordig een 

populierenweide.  

Thans stroomt de Kleefse 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. In dit 

duikerwerk zit een betondrempel van ca. 0,5-1 meter, waardoor ze bij gemiddelde waterstanden niet te 

passeren is voor vissen. Het roosterwerk voorkomt doorgang voor soorten als Bever en Otter, waardoor deze via 

de weg moeten passeren.  

Sinds de aanleg van de automatische klepduiker in de Rijksweg bij De Smele heeft de oude duiker bij de 

monding geen functie meer, behalve dat zij het water en de erosiebasis van de Kleefse beek opstuwt. De beek is 

op zijn korte loop van de Rijksweg naar de Maas sterk ingesneden, en zou zonder dit duikerwerk nog verder 

insnijden.  

 

 
Figuur 72 Loop van de Kleefse Beek met geologische ondergrond. 

 
Figuur 73 Rivierkaart Kleefse Beek rond Heijen, anno 1841. 



 

 
Verkenning herinrichting Beekmondingen Maasdal pagina  87 
  
 

 

4.16.2 Ecologische analyse 

De huidige ecologische waarde van de Kleefse beek is beperkt en de beek heeft een laagdynamisch karakter. 

Voor macrofyten, macrofauna en vis is de beek matig kansrijk vanwege de lage afvoer en de beperkte omvang 

van de beek. De beek is wel altijd watervoerend, dankzij de kweldruk, en zou voor limnofiele soorten geschikt 

kunnen zijn. Door de lage afvoer zijn de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied laag.  

De Kleefse beek is in zijn huidige toestand niet waardevol voor reofiele vis. Er is tijdens een visstandbemonstering 

in het voorjaar van 2008 geen enkele soort voor stromende beken aangetroffen (Binnendijk, 2008). De 

macrofaunasamenstelling is matig, de morfologie slecht en de chemische waterkwaliteit ontoereikend. De 

connectiviteit is hier niet belangrijk, omdat er geen bovenstrooms leefgebied ontsloten wordt.  

 

 
Figuur 74 Inrichtingsplan Kleefse Beek en herstel oude Maasloop Heijen. 

 

4.16.3 Knelpunten 

• Rechte, diep ingesneden loop met weinig morfologische variatie; weinig biotoopdiversiteit voor flora/fauna; 

dood hout ontbreekt; 

• Stuw in duikerwerk bij de monding. 
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• Beperkt debiet 

• Waterkwaliteit ontoereikend 

• Leidingen 

 

4.16.4 Eigendomssituatie 

Waterschap Limburg bezit een zeer smalle strook langs de Kleefse Beek. Daarnaast heeft de gemeente enkele 

percelen in het plangebied in eigendom. Overige eigendommen zijn particulier (Figuur 77). 

 

4.16.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

In verband met de slechte beschikbaarheid van gronden en complexiteit van voorgestelde maatregelen, 

worden voor de Kleefse Beek geen korte-termijnmaatregelen voorgesteld. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

In Figuur 74 is een schetsontwerp weergegeven voor de benedenloop van de Kleefse Beek. Deze kan worden 

verlegd naar noorden, waarbij ze onderdeel wordt van de oude Maasgeul die hier ligt. De Maasgeul wordt terug 

in het landschap beleefbaar gemaakt door het terrein reliefvolgend tot maximaal 0,70 m onder grondwater te 

verlagen. Hierbij worden ook de droge delen over een zo groot mogelijk areaal verlaagd, waarbij de agrarisch 

verrijkte toplaag verdwijnt en de uitgangssituatie voor natuur sterk verbeterd. Deze ingreep kan desgewenst 

onderdeel worden van het dijkenprogramma van het Waterschap Limburg. De ontwikkeling van de Maasgeul 

kan dan als speciewinlocatie voor lokale dijken plaatsvinden. Ook landgoedontwikkeling in samenhang met 

kasteel Heijen is hier een aantrekkelijk vergezicht. 

 

De beekloop krijgt zowel binnen- als buitendijks een licht-slingerend karakter; de huidige monding en duikerwerk 

kunnen worden opgeheven. Afhankelijk van grondverwervingsmogelijkheden kan er gekozen worden voor een 

lange (voorkeur) of een korte variant. In alle gevallen is hiervoor grondverwerving/functieverandering 

noodzakelijk. Langs de binnendijkse loop oostelijk van de Rijksweg (De Smele) wordt alle houten beschoeiing 

verwijderd. Ook hier wordt een licht slingerende loop aangelegd, die het meanderproces stimuleert. Delen van 

dit traject zijn reeds in eigendom bij de gemeente Gennep. 

 

 
Figuur 75 De Kleefse Beek aan de binnendijkse zijde van het officiële winterbed (De Smele), met rechts de houten beschoeiing 

die hier aanwezig is (foto's Bart Peters). 
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Figuur 76 De Kleefse Beek vanaf de weg bij de monding (links het schutterijveld). Rechts: een close-up van de betonnen duiker 
(foto's Bart Peters). 

 

Terugvaloptie: 

Als terugvaloptie kan gekozen worden voor het handhaven van de actuele mondingsloop, waarbij deze licht 

slingerend wordt aangelegd (initiatie meanderingsproces). Ook hiervoor is grondverwerving van minimaal ca. 20 

tot 30 meter aan beide zijden van de beek nodig.  

De mondingsduiker met stuw worden vervangen door een nieuwe brug. Er vindt geen herstel van de Oude 

Maasloop bij kasteel Heijen plaats, maar de binnendijkse loop wordt wel heringericht met een licht slingerende 

loop en verwijdering van de houten beschoeiing.  

 

Er is echter sprake van een sterk verval op deze korte route van de Rijksweg naar de Maas. en insnijding van de 

beekbedding is te verwachten. Om dit te mitigeren is beddingophoging noodzakelijk, maar waarschijnlijk zijn nog 

steeds ook enkele kunstmatige drempels nodig om het insnijdingsproces niet te diep te laten verlopen en 

beddingopvullingen weer te laten wegspoelen. De beek heeft immers van de dijk tot aan de Heijense Maasarm 

een verval van 3 meter over 330 meter (verhang ca. 7-8 m/km). Onder de weg bij de monding liggen een 

persleiding en een aantal Essentleidingen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de aanleg van een 

nieuwe brug. Deze optie lijkt relatief kostbaar in verhouding tot de ecologische winst. 

 

4.16.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
 

Variant kwelgeul en nieuwe beekloop 

Het herstel van de Maasgeul bij kasteel Heijen kan ecologisch een belangrijk impuls vormen voor het gebied. De 

laagdynamische natuurwaarden die hierbij ontstaan zijn uniek en waardevol (zie § 3.3.3). Het gaat dan o.a. om 

kwel-  en waterplantenvegetaties, met veel fonteinkruiden, Dotterbloem en Zeggensoorten. Daarnaast is nieuw 

leefgebied voor veel limnofiele vissoorten, libellen en amfibieën te verwachten. 

 

Daarnaast zal de aanleg van een meanderende beek zorgen voor een morfologisch rijker en gevarieerder 

systeem, met meer variantie in substraat stroomsnelheid en waterdiepte. Dit is gunstig voor kleine beekvissen 

waaronder reofiele soorten als Bermpje, Serpeling en mogelijk Gestippelde alver en Beekprik. Ook biedt de 

nieuwe beekloop nieuwe mogelijkheden voor soorten als Aarvederkruid, Drijvende waterweegbree, 

Duizendknoopfonteinkruid, sterrenkroossoorten en kenmerkende macrofauna van zandbeekjes als Kanaaljuffer, 

Breedscheenjuffer en tal van kokerjuffer en vedermuggen (zie ook § 3.3.2). 

 

Terugvaloptie 

Door het verwijderen van de barrière bij de monding wordt de Kleefse beek beter optrekbaar. De beek kent 

echter geen belangrijk achterland voor trekvis. De Kleefse beek krijgt water uit landbouwsloten en lossingen en 

heeft dus geen belangrijk stroomgebied dat ontsloten zou moeten worden.  

 

Wel kan de beek zich door hermeandering van de hele benedenloop morfologische beter ontwikkelen, 

waardoor zij interessanter wordt voor tal van soorten waaronder reofiele soorten (zie hiervoor onder “kwelgeul en 

nieuwe beekloop”). 
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Het gebied van de Kleefse beek ligt niet in het NNN en is geen gebied waar vanuit de Provincie Limburg de 

natuurfunctie bovenaan staat: het ligt in de bronsgroene landschapszone (o.a. agrarische natuurbeheer). Voor 

de Kleefse beek is dus geen groot belang om bij te dragen aan een provinciale ontwikkelwens. 

 

 
Figuur 77 Eigendomskaart van het gebied rond de Kleefse Beek. 

 

 

4.17 Mookse Molenbeek 
 

TYPE: Sijpel- of kwelmonding 

 

4.17.1 Systeemanalyse 

De Mookse Molenbeek voert het water van de bronnen op de St. Jansberg en het Molendal rond Plasmolen af. 

De beek is volledig gegraven en in Plasmolen gekoppeld aan de grote vijver van het voormalige hotel de 

‘Plasmolense Hof’. Vanuit deze vijver loopt de beek via een stenen overloopdrempel aan de zuidwestzijde 

verder. Kort daarna wordt een deel van het beekwater afgetapt en via een deels overkluisde buis (niet in de 

leggerbestanden van het Waterschap) aan de zuidzijde van Plasmolen richting de Grote Siep en de Tielbeek 

(Figuur 78). Deze zijloop, de Grote Sieplossing, draagt ook weinig water. De Mookse Molenbeek vervolgt zijn weg 

door het dorp Plasmolen, tussen huizen door naar het buurtschap de Riethorst, net ten noorden van Plasmolen.  

De watervoerendheid is in Plasmolen al minimaal, maar de beek valt vanaf de vijvers bij Riethorst volledig droog. 

Een deel van 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. Een 

belangrijke reden voor de droogval is de verdrogende werking van de Mookerplas, die een relatief laag peil 

heeft ten opzicht van oorspronkelijke grondwaterstanden. 

 

4.17.2 Ecologische analyse 

De monding van de Mookse Molenbeek biedt geen kansen voor aquatische voor organismen doordat de beek 

te weinig afvoer heeft en grotendeels meestal droogvalt. De Mookse Molenbeek is in de huidige 
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omstandigheden dan ook niet waardevol voor vis (Binnendijk, 2008) en andere aquatische fauna. Meer 

bovenstrooms liggen ook nog enkele obstakels, o.a. de drempel naar de vijver van het voormalige hotel 

Plasmolen. De huidige toestand wordt als  slecht ingeschat, de kansen voor herstel klein. 

 

4.17.3 Eigendomssituatie 

• De benedenloop rond Plasmolen wordt omringd door particuliere eigendommen.  

• Het laatste deel, dat doorgaans geen water draagt, ligt in eigendommen van de gemeente Mook en 

Middelaar; het betreft grotendeels verpachte gronden, die intensief-agrarisch worden gebruikt. 

 

 
Figuur 78 Eigendomssituatie rond de Mookse Molenbeek en Grote Sieplossing (oranje stip = stuwtje). 

 

4.17.4 Knelpunten 
• Volledige droogval van de beek in de benedenloop; 

• Ligging van een grote troebele (vis?)vijver in de loop; 

• Ligging tussen bebouwing en infrastructuur, plaatselijk overkluisd. 

• Rechte, ingesneden loop. 

 

4.17.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voor de Mookse Molenbeek voorgesteld. Belangrijke redenen hiervoor zijn: 

• De beek is onvoldoende waterdragend; de monding is volledig drooggevallen. Maatregelen ter verhoging 

van het debiet zijn nauwelijks mogelijk. 

• Complexe ligging van grote trajecten tussen bebouwing, infrastructuur en een grote hotelvijver. 

• Geen belangrijk achterland en biotoop voor vissen; Natuurmonumenten kiest ervoor dit gegraven systeem 

als cultuurhistorisch element op de stuwwal te behouden. 

• De eigendomssituatie van omringende gronden is ongunstig. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

4.17.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Het afzien van maatregelen in de Mookse Molenbeek is gerechtvaardigd doordat er geen ecologische 

meerwaarde te verwachten is: de beek ligt grotendeels droog en hier is geen directe verbetering van te 

verwachten. Watervoerendheid is een eerste vereiste voor kansrijke herstelmaatregelen. 

 

De beek is geen onderdeel van het NNL. Het gebied liegt wel in de bronsgroene landschapszone (o.a. agrarisch 

natuurbeheer). 
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4.18 Sluisgraaf 
 

TYPE: Moerasmonding 

 

4.18.1 Systeemanalyse 

De Sluisgraaf heeft geen aanvoer van water meer. De oorspronkelijke watergang is onderbroken door de 

Kraaijenbergse Plassen en de winterdijk zonder doorgang. 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 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. Dit is 

gestimuleerd door het verwijderen van steenbestorting in de Maasoever zelf. Hierdoor heeft de monding het 

karakter van een klein, relatief natuurlijke rivierinham gekregen. 

 

4.18.2 Ecologische analyse 

De monding van de Sluisgraaf biedt beperkt kansen voor limnofiele organismen. Voor macrofyten, macrofauna 

en vis is de beek laag kansrijk vanwege de lage afvoer en de beperkte omvang. Door de lage afvoer zijn de 

kansen voor morfologische processen vanuit de beek in het mondinggebied vrijwel uitgesloten. De dynamiek die 

er nu is komt van de Maas zelf (en de scheepvaart).   

 

4.18.3 Eigendomssituatie 
De oeverstrook en de mondingsbaai zijn eigendom van de Staat / RWS. De directe beekoevers van het 

Waterschap Aa en Maas en de omringende gronden grotendeels van de gemeente Cuijk. 

 

4.18.4 Knelpunten 

• Geen bovenloop, in feite geen beek meer. 

• Verstuwde situatie 

• Maaswater dominant, ontoereikende waterkwaliteit 

 

 

 

4.18.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

• Op de oever van de Maas ligt een omgevallen boom. Voorgesteld wordt om deze dode populier in de 

monding van de Sluisgraaf te verankeren, als klinkhout voor macrofauna en habitat voor vissen en IJsvogel; 

een nieuwe boom erin leggen is ook een optie; 

• Verwijderen van wat oud rasterwerk (prikkeldraad), dat geen functie meer vervult. 

• Behoud van de opgaande begroeiing in de monding (wilgenstruweel). 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

4.18.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 

De situatie die er nu is in het mondingsgebied: een vrij eroderende oever met een inham, is waarschijnlijk het 

hoogst haalbare voor deze locatie. De beek voert zo weinig water, dat de invloed ervan te gering is om te 

benutten. Voor de KRW zou verder herstel van het mondingsgebied dan ook naar verwachting geen 

noemenswaardig effect hebben op de ecologische kwaliteit van de Bedijkte Maas. Door het inbrengen van 

rivierhout (liefst meerdere bomen) op deze locatie wordt de meerwaarde van het reeds uitgevoerde project in 

Figuur 79 De monding van de Sluisgraaf is inmiddels vanuit de Maas uitgeërodeerd tot een ecologisch waardevolle oeverbaai, 

verder gestimuleerd door het verwijderen van oeverbestorting in de Maasoevers( foto's Bart Peters). 
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de oeverzone versterkt, met een positief effect op vooral macrofauna (kenmerkende soorten) en vis 

(abundantie juveniele en inheemse vis). Maar deze maatregel valt eerder onder het KRW-oeverproject dan 

onder herstel beekmondingen. 

 

De monding valt wel in het NNB, zoals alle oeverstroken van de Maas in Noord-Brabant. 

 

 

4.19 Gasselse Loop 
 

TYPE: Moerasmonding (beperkte kwelinvloeden binnendijks)5 

 

4.19.1 Systeemanalyse 

De Gasselse Loop watert van oorsprong een relatief klein bedijkt gebied rond Gassel en Escharen af via een 

buitenpolder die onderdeel uitmaakte van de Beerse Overlaat. Het is één van de gegraven lossingen die 

vroeger belangrijk waren voor het efficiënt afwateren van de Beerse Overlaat na overstromingen vanuit de 

Maas. De bedijkte Polder van Gassel en Escharen liep niet direct vol maar inundeerde door kwelwater. De 

Beerse Overlaat was gecompartimenteerd in verschillende polders en de Gasselse Loop waterde via twee 

sluizen de “Gasselse Polder” af, die vanwege de aanleg van de “Hogendijk” al een relatief hoog 

beschermingsniveau had (Figuur 80). Afwatering gebeurde via twee sluizen, één in de Hogendijk (Gasselsche 

Sluis), en één in een zomerkade langs de Maas (de Escharensche Sluis). De tegenwoordig binnendijks gelegen 

uiterwaardgronden van “De Kampen” vormde toen onderdeel van een grote buitenpolder, de Buiten- of 

Maaspolder, die zowel door de Sluisgraaf (zie hiervoor), de Tochtsloot als de Gasselse Loop werd ontwatert.  

De Gasselse Loop kruist de recente winterdijk via een open constructie die bij hoogwater gesloten kan worden. 

De Gasselse Loop watert via een rechte, schaars begroeide loop op de Maas af. Gelet op de aanzienlijk 

algenbloei en lokaal eendenkroos in de loop mag verwacht worden dat de waterkwaliteit sterk eutroof is. Van 

deze beek is vooral het mondingsgebied interessant om te ontwikkelen en ook de oude meanderlaagte bij 

Gassel te vernatten. 

 

 

 

 
Figuur 80 De historische situatie in 1850 rond de Gasselse Loop. Zichtbaar is dat deze afwatering door de Hogendijk heen de 
bedijkte Polder van Gassel afwaterde. De Tochtsloot lag meer oostelijk buiten deze polder ter ontwatering van een ander deel 

van de Beerse overlaat . 

                                                                 
5 Aangepast t.o.v. streekbeeldenrapport uit 2007 (Peters e.a., 2007). 
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Figuur 81 Het laatste, buitendijkse stuk van de Gasselse Loop richting de Maas (foto's Bart Peters). 

 
 

4.19.2 Ecologische analyse 

De monding van de Gasselse Loop heeft een limnofiel karakter. Voor macrofyten, macrofauna en vis is de beek 

momenteel echter laag tot matig laag kansrijk vanwege de lage afvoer en verdroging. Door de lage afvoer zijn 

de kansen voor morfologische processen in het mondinggebied gering. De beek heeft geen belangrijke functie 

voor visoptrek, het achterland is niet relevant om te ontsluiten.  

 

Tijdens een veldbezoek in juni werd het mondingsgebied als weinig kansrijk gezien voor limnofiele soorten 

macrofauna en vis door de beperkte omvang van de beek en de lage afvoer. Het water is wisselend eutroof, 

met name door stikstof (data waterschap). Dit resulteert in troebel water met aanzienlijk algenbloei en lokaal 

eendenkroos. Voor macrofyten zijn de kansen daardoor ook beperkt. De huidige ecologische status wordt als 

slecht ingeschat.  

  

4.19.3 Eigendomssituatie 
Buitendijks is de hele Maasoeverstrook in eigendom van RWS/De Staat. 

Binnendijks zijn de meeste gronden in particulier eigendom. Brabants Landschap heeft een beperkt deel van de 

oevergronden in bezit (Figuur 83) 

 

4.19.4 Knelpunten 

• Zeer weinig debiet, verdroging; 

• Rechte loop en monding, zonder morfologische variatie en natuurlijke begroeiing; 

• Oeverbestorting in de monding; 

• Eutroof water, veel bemestingsinvloeden vanuit de landbouw. 

 

4.19.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

• Verwijderen van alle bestorting en beschoeiing in de beekloop tussen de Maas en de oversteek met 

betonbuis (43 m vanaf de Maas).  

Figuur 82 Links: De Gasselse Loop door de voormalige uiterwaard van De Kampen (foto Michelle de la Haye); rechts: Het 
duikerwerk onder de actuele winterdijk door (foto Bart Peters). 
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• Verwijdering van maaskeienbestorting en overige harde beschoeiing in de belendende Maasoevers, als 

onder deel van het KRW-Maasoeverproject. Verwijdering van bestorting in de Maasoever dient plaats te 

vinden tot 0,5 tot 1 meter onder stuwpeil; aansluiten bij het KRW-Maasoeverproject 2e tranche. 

• Op de dieper gelegen oevers in de Maas dient een bestorting van breuksteen in stand te blijven of zo nodig 

aangebracht /verbeterd te worden (zie §3.4.1). Verwijderde Maaskeien kunnen in deze 

onderwaterbestorting verwerkt worden. 

• Hydraulische ruimte reserveren voor de ontwikkeling van een beperkte hoeveelheid opgaande begroeiing, 

in de vorm van wilgenstruweel of elzenbegroeiing in de monding, via de Waterwetvergunning. Hierbij hoort 

het uit agrarische productie nemen van de gronden en een extensief begrazingsbeheer voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Op dit moment wordt door Brabants Landschap nagedacht over het ecologisch beter ontwikkelen van dit 

gebied (Kurstjens in prep.). Onderdeel hiervan is het onderzoeken van de mogelijkheid om De Kampen en de 

meest westelijke plas van de Kraaijenbergse Plassen, weer onderdeel van het winterbed te maken 

(retentiegebied). De actuele winterdijk dient hiervoor verlegd te worden in het kader van het Deltaprogramma.  

De gronden rond de Gasselse Loop en het gebied de Kampen komen daarmee weer onder invloed van 

rivieroverstromingen, kunnen natter ontwikkeld worden, deels ook door Maashoogwater langer vast te houden. 

Het water dat vanuit Gassel (de voormalige polder) komt, kan via een nieuwe loop richting de Tochtsloot geleid 

worden, waardoor eutroof landbouwwater gescheiden wordt van lokaal grond- en regenwater in de Kampen. 

De huidige monding van de Gasselse Loop kan dan zelfs vervallen. Omdat het hierbij om relatief complexe 

ingrepen gaat, waarbij ook een volledig nieuwe winterdijk moet worden gerealiseerd, wordt voorgesteld om dit 

onderdeel te maken van een breder gebiedsontwikkelingsproject (onder de vlag van het Deltaprogramma), 

waar Rijkswaterstaat en het Waterschap Aa en Maas bij aansluiten. 

 

4.19.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 

Naar het model van de Sluisgraaf kan de monding van de Gasselse Loop zich op korte termijn ontwikkelen tot 

een kleine ondiepe, zandige baai. Dit soort mondingen vormen leefgebied voor bijvoorbeeld jonge vis of 

waterplanten, waarvoor ondiep habitat ondervertegenwoordigd is in de huidige Maas.  

Voor de KRW zou herstel van de monding waarschijnlijk zeer beperkt effect hebben op de ecologische kwaliteit 

van de Bedijkte Maas door de beperkte afmetingen van de beek en de maatregel. Voor dit soort ingrepen 

(ontstening) zijn echter alle beetjes welkom. De gezamenlijke bijdrage van het vernatuurlijken van de oevers van 

Figuur 84 Hoogtekaart van het gebied rond de Gasselse Loop. 

Figuur 83 Eigendomssituatie rond de Gasselse Loop. )grens van het 

winterbed is gelijk aan de ligging van de winterdijk. 
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de Maas en de zijbeken levert uiteindelijk hogere abundanties van met name limnofiele vis, macrofauna- en 

macrofytensoorten.  

 

De monding van de Gasselse loop valt binnen het NNB, zoals alle oeverstroken van de Maas in Brabant. De 

voorgestelde maatregel sluit goed aan bij de boogde natuurdoelen voor deze zone (beheertype Rivier). 

 

 

4.20 De Vliet 
 

TYPE: Moerasmonding (maar in feite geen beek, gegraven afwatering van Maasmeander) 

 

4.20.1 Systeemanalyse 

De Vliet is aangelegd als afwatering van een oude Maasmeander in de uiterwaard van de Diedensche Uiterdijk. 

In tegenstelling tot de meeste andere meanderbogen langs de Bedijkte Maas, is deze Maasmeander niet tijdens 

de Lelykanalisaties van de jaren ’30 afgesnoerd, maar al veel eerder. Het is niet bekend wanneer dit exact 

gebeurd is, maar vermoed wordt ergens in de 17e of 18e eeuw. De boogmeander is vermoedelijk spontaan door 

de rivier afgesneden, maar kan daarbij ook door mensenhand geholpen zijn. Het bovenstroomse deel van het 

hoefijzermeer is al betrekkelijk snel na afsnoering gaan opzanden en dichtslibben. Mogelijk was er korte tijd na de 

afsnijding sprake van een morfologisch actieve situatie, waarbij crevassegeulen in de uiterwaarden rond Dieden 

ontstonden (zie hoogtekaart in Figuur 88). Mogelijk konden hierbij vrij grote hoeveelheden zand getransporteerd 

worden, die bijdroegen aan het dichtzanden van de instroomzijde van de boogmeander. Hierover is echter nog 

relatief weinig bekend.  

 

De Militaire Kraijenhofkaart van rond 1800 toont nog een oudere Maasloop, die langs de Maasdijk van Dieden 

naar het zuiden liep (Figuur 85). Deze is in de eerste helft van de 19e eeuw gedicht, maar nog tot in de jaren ’50 

van de 20e eeuw herkenbaar gebleven als een sloot aan de voet van de winterdijk. De bovenstroomse zijde van 

de Maasmeander werd in de 18e eeuw al omgevormd tot een smalle uit/inlaat tot aan het dorp Megen, dat 

toen nog beduidend verder van de rivier lag. Bij de Maaskanalisaties van de 1930’s is deze loop echter weer 

grotendeels weggegraven. Tijdens deze werken is de lichte slingering die de Maas toen nog tussen Dieden en 

Megen bezat rechtgetrokken en werd de verlaagde “Lelyzone” langs de Maasoever aangelegd, die als 250 

meter brede, afgevlakte strook op de hoogtekaart in Figuur 88 herkenbaar is. Deze verlaging is uitgevoerd om 

nog meer water via de Maas af te kunnen voeren.  

 

Met de Lelywerken van de jaren ’30 werd de afvoercapaciteit van de Maas dusdanig verhoogd, dat de Beerse 

Overlaat niet langer nodig was. Deze kon dan ook in 1942 gesloten worden, waardoor voor het eerst sprake was 

van een echt binnendijkse situatie zuidelijk van de winterdijk. Tot die tijd kende elke uiterwaard langs de Bedijkte 

Maas een afwatering voor de Beerse Overlaat op het “buitendijkse” gebied. In de Diedensche Uiterdijk zorgde 

“De Groote Wetering” voor het legen van de Beerse Overlaat op De Vliet. Deze liep via de Diedensche Sluis door 

de winterdijk, ter hoogte van de hoek waar nu de radio-TV-toren van Haren staat. Met het dichten van de Beerse 

Overlaat was deze ontwatering niet langer nodig en in de jaren ’50 verdween de Diedensche Sluis. Het 

overblijfsel van de Groote Wetering (De Zeek genaamd) werd genormaliseerd en ging in omgekeerde richting 

lokaal water afvoeren op de Hertogswetering.  

Twee decennia daarvoor was de benedenloop van de Maasmeander dichtgestort. De Vliet werd hierin als 

afwateringssloot opnieuw aangelegd. Een groot deel van het oorspronkelijk meandermoeras (Figuur 86) 

verdween en de nieuwe gronden werden in cultuur genomen. Tot in de jaren 1950 was de meanderboog nog 

bekend vanwege het voorkomen van o.a. Krabbescheer en Zwarte Stern, en had ze vermoedelijk een goede 

waterkwaliteit; sindsdien zijn de natuurwaarden sterk achteruit gegaan, vermoedelijk mede door invloeden van 

intensief agrarisch gebruik van het gebied. Met het opkopen van veel van de gronden door Natuurmonumenten 

in het gebied is de mestlast recentelijk echter sterk teruggedrongen, en bestaan er betere kansen voor herstel. 

 

Sinds de jaren 1940 wordt de Vliet alleen nog maar gebruikt voor de afvoer van lokaal regenwater uit de 

Diedensche Uiterdijk zelf. Omgekeerd vind er echter ook geleidelijk inlaat van Maaswater plaats. Dit gebeurt 

onder invloed van een klein peilverschil van ca. 20 cm tussen het binnendijkse en buitendijkse gebied. Met 

andere woorden het stuwpeil op de Maas en in de Maasmeander ligt (iets) hoger dan het grondwater in het 

binnendijkse gebied. Door de verstuwing van de Maas sinds 1938 is het water in de Vliet kunstmatig hoog 

opgezet; met de peilopzet van enkele jaren geleden bedraagt de waterstand in het gebied inmiddels ca. 5 m 

+NAP.   

 

4.20.2 Ecologische analyse 

De monding van de Vliet heeft een limnofiel karakter. De huidige waarden zijn voor macrofyten, macrofauna en 

vis echter laag vanwege de lage afvoer en de beperkte omvang van de beek en het aanwezige 

pleziervaarthaventje.  

Over de huidige ecologische situatie zijn op dit moment geen actuele gegevens beschikbaar. Ook van de 

waterkwaliteit zijn geen data, maar die is gezien de ligging in landbouwgebied vermoedelijk matig. Tijdens een 

veldbezoek in juni werd het mondingsgebied als weinig kansrijk gezien voor limnofiele soorten macrofauna en vis. 

Voor macrofyten zijn de kansen ook beperkt. De huidige ecologische status wordt als matig tot slecht ingeschat.  
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4.20.3 Knelpunten 
• De Vliet heeft de vormgeving van een versmalde. rechtgetrokken afwateringsloot; de oude Maasarm die als 

referentie voor ecologisch herstel kan gelden, is voor meer dan 2/3 gedempt; 

• Waterkwaliteit is ontoereikend mede vanwege een rechtstreekse verbinding met de Maas; Veel ecologische 

waarden zijn sinds dempingen in de jaren ’30 en later door landbouwintensievering en waterververvuiling uit 

de maasmeander verdwenen. 

• De jachthaven in de monding van de Vliet; 

 

 

 

Figuur 85 Links: Militaire Kraijenhofkaart van rond 1800 van de Diedensche Uiterdijk. Opvallend is dat er nog een oude watergang of sloot langs de 

winterdijk van Dieden naar het zuiden loopt, terwijl de bovenstroomse zijde van de afgesnoerde Maasarm  (zie bijv. hoogtekaart ) al dichtgezand 
is; de oude loop vormde toen de grens tussen de gemeenten Megen en Dieden.  rechts: De situatie rond 1850 waarbij deze watergang langs de 

dijk deels verdwenen is, maar in figuur 70 is ie deels nog goed zichtbaar ter hoogte van kasteel Dieden.  
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Figuur 86 De Diedensche Uiterdijk op een topografische kaart uit 1869. 

 

 
Figuur 87 Op de topografische kaart van ca. 1950 is de benedenloop van de Maasmeander dichtgestort. 
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Figuur 88 De structuur van de Oude Maasmeander van de Diedensche Uiterdijk is goed zichtbaar in zowel de zandbanenkaart 

(boven) als de hoogtekaart van het gebied. 
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4.20.4 Eigendomssituatie 

Grote delen van de Diedensche Uiterdijk zijn in eigendom van Natuurmonumenten. Rijkswaterstaat/De Staat 

bezitten enkele percelen in de instroom van de oude boogmeander en een vrij brede strook langs de Maas 

(Figuur 89). Overige percelen zijn in particulier eigendom. 

 

 
Figuur 89 Eigendomssituatie in de Diedensche Uiterdijk. De grens van het officiële winterbed is gelijk aan de ligging van de 
winterdijk.  

 

4.20.5 Maatregelen 

 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de korte termijn. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

In de Diedensche Uiterdijk liggen zeer goede kansen voor het herstel van de oude Maasmeander. Hiervoor zijn 

zowel gebiedsinhoudelijke redenen als argumenten die samenhangen met actuele ontwikkelingen en processen 

in het gebied: 

• Het gebied is bij uitstek geschikt voor herstel van laagdynamische riviernatuur. De Bedijkte Maas is een sterk 

gestuwd systeem en er is sprake van een continu hoge grondwaterstand. Het gaat om een ‘verstild’ 

riviersysteem met een relatief lage graad van dynamiek en zelfs bij hoge afvoeren is er nauwelijks sprake van 

stroming. Overstromingen worden pas vanaf een afvoer van ca. 1000 m3/s (bankfull) merkbaar, met 

maximale piekverschillen van ca. 3 meter.  

• Grondposities zijn zeer goed. Natuurmonumenten bezit een groot deel van de Diedensche Uiterdijk, en wil 

de grote boogmeander eveneens in ere herstellen.  

• De oude Maasmeander van Megen-Dieden is nog goed leesbaar in het terrein aanwezig. Ze is opnieuw vrij 

te graven zonder dat belangrijke functies hier grote nadelen van ondervinden. 

• Er wordt momenteel vanuit het Deltaprogramma en dijkenprogramma HWBP gewerkt aan een integraal 

gebiedsontwikkelingsproject voor dit Maastraject: Koploperproject ‘Ravenstein-Lith’. Er loopt een MIRT-

onderzoek dat wordt getrokken door het waterschap Aa en Maas in nauwe samenwerking met de 
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provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss. Gedragen onderdeel van dit project is het herstel van de 

oude boogmeanders (zie preverkenning). 

 

 

 

 

 

In Figuur 92 is een inrichtingsschets afgebeeld voor de boogmeander in de Diedensche Uiterdijk. Hierin wordt de 

boogmeander niet als één grote geul uitgegraven, maar als een deels verland en gecompartimenteerd systeem 

met veel ondiep water, waterplanten, riet, moeraszones en stukken ooibos. Deze worden zoveel mogelijk 

reliefvolgend en tot op het zand aangelegd (mits het zand niet te diep zit).  

In feite krijgen we hiermee de relatief oude successiefase die de Maasmeander van Dieden ook zou hebben, 

300 tot 400 jaar na zijn afsnijding. Overal in het gebied ontstaan losse geulrelicten met verschillende kwaliteiten, 

die bijdrage aan een hoge diversiteit, maar ook een aantrekkelijk beleving van een nieuw natuurgebied.  

 

Ecologisch heeft het sterk de voorkeur de Boogmeanders van de Bedijkte Maas niet rechtstreeks aan te takken 

op de rivier. Doordat de grondwaterstand ter hoogte van Dieden binnendijks ca. 20 cm lager ligt dan buitendijks, 

stroomt er een beperkte, maar continue grondwaterstroom vanuit de rivier in binnendijkse richting. Door de oude 

Maasmeander niet rechtsreeks op de Maas aan te takken profiteert het hoefijzermeer van relatief schoon 

grondwater dat via de ondergrond toestroomt. Afhankelijk van grondwater- en rivierstanden kunnen verschillen 

in waterstand en kwaliteit optreden tussen de verschillende geulen. Dit betekent dat er een instroomdrempel 

aan de uitstroomzijde zit die relatief laat overstroomd (6,05 m +NAP, overstroomd gemiddeld eens per 2 jaar). Het 

bestaande recreatiehaventje blijft in dit plan ongemoeid. Een eerder plan van Natuurmonumenten uit 2004 ging 

nog uit van een wat sterker aangetakte variant (zie bijlage 2). 

 

De laagdynamische natuur van dit soort riviergeulen is sowieso gebaat bij een zekere isolatie van de rivier. Juist 

hierdoor zijn dit rijke systemen met veel limnofiele vis, amfibieën en bijzondere libellensoorten. Deze soorten 

vormen weer stapelvoedsel voor een groot aantal vogelsoorten, waaronder tal van reigerachtigen, Kwak, 

IJsvogel, Blauwborst en Porseleinhoen.  

 

Het plan in Figuur 92 voorziet erin om zoveel mogelijk van de bestaande waardevolle begroeiing te sparen. 

Onderdelen van de Vliet die nu al goed ontwikkeld zijn met bos en moerasvegetatie, worden niet vergraven, 

maar gaan op in de nieuwe geul. Aan de bovenstroomse kant is sprake relatief ondiepe kleine instroomgeultjes; 

dit deel is niet voor niets ook als eerste verzand na de afsnijding. Bij stijgende waterstanden zullen hier 

grondwaterstandswisselingen het best merkbaar zijn. 

 

Het voorgestelde plan kan desgewenst in fases of slechts ten dele worden uitgevoerd. Zo is de bovenstroomse 

zijde van de oude boogmeander (nog) geen eigendom van Natuurmonumenten of een overheidspartij. 

Realisatie kan hier moeilijker zijn of langer duren.    

 

In verdere planvorming kan ook gekeken worden naar maaiveldverlaging van de droge gronden in de 

binnenbocht van de Maasmeander. Vooral het reliefvolgend verlagen van de oude kronkelwaard noordelijk van 

het nog bestaande meandermoeras (Figuur 88) kan voor een sterk verbeterde uitgangssituatie voor natuur 

zorgen. Door de bemeste bouwvoor met ca. 0,5 meter reliefvolgend af te graven komen minerale gronden aan 

de oppervlakte en kan de kronkelwaardstructuur versterkt worden. Eventueel kan dit uitgevoerd worden door 

een koppeling aan lokale delfstofwinning (berging toplaag, kleine omputlocatie), zoals bij Dieden in planvorming 

is. 

 

Figuur 90 Het resterende meandermoeras langs de winterdijk 

bij Haren is een mooie referentie voor het herstel van de 

boogmeander als geheel (foto Bart Peters). 

Figuur 91 Bestaande waardevolle begroeiing langs de Vliet, 
zoals hier bij de kruising met de Maasackerstraat, kan in het 

plan behouden blijven (foto Bart Peters). 
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Vervolgacties 

• Overleg met Natuurmonumenten over samen optrekken bij de realisatie. 

• Overleg met het Koploperproject Ravenstein-Lith over de status van dit project in de verdere planvorming 

(KRW-project of onderdeel van het Koploperproject?). 

• Verder uitwerken en detailleren van het plan, o.a. op basis van precieze boringgegevens en 

grondwaterdata. Bij het verder detailleren van het plan is het van belang zoveel mogelijk het zand onder 

het aanwezige kleidek op te zoeken. Juist door een zandige uitgangssituatie achter te laten ontstaat een 

optimale uitgangssituatie voor de ecologische ontwikkeling van de Maasarm. Bekeken moet worden of 

oude zanden hierbij niet te diep zitten.   

 

 
Figuur 92 Inrichtingsplan voor de boogmeander van de Diedensche Uiterdijk. 
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4.20.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Er zijn geen korte termijn maatregelen kansrijk. Op de (midden)lange termijn is wel grootschalig herstel mogelijk 

van de oude Maasmeander. Hierdoor zal laag dynamische riviernatuur ontstaan die zeer soortenrijk van karakter 

is. Dit soort semi geïsoleerde ‘natuurlijke’ uiterwaardwateren zijn zeldzaam in Nederland en waardevol voor 

riviersystemen. Ze bieden leefgebied voor specifieke soorten die passen bij een moerasmonding en momenteel 

langs de Maas weinig voorkomen. Bovendien leveren ze stapelvoedsel voor soorten (o.a. reigerachtigen, Otter) 

hoger in de voedselketen, door grote hoeveelheden, vis, amfibieën en overige onderwaterfauna. Model voor 

het herstel van de Maasarm zou de terugkeer van Krabbescheer kunnen worden. Sowieso zijn dit soort systemen 

rijk aan waterplanten.  

Door omissies van de huidige KRW-maatlatsystematiek zou herstel van de oude Maasmeander waarschijnlijk een 

maar beperkt effect hebben op de KRW-scores. Ecologisch beschouwd is he echter een zeer waardevolle 

maatregel die leidt tot veel hogere abundanties van limnofiele vis, macrofauna- en macrofytensoorten.  

 

De monding van de Vliet valt geheel binnen het NNB. De maatregel sluit goed aan bij de boogde natuurdoelen 

voor deze zone (Type rivier en moeraslandschap). 

 

 

4.21 Drongelens Kanaal  
 

TYPE: Moerasmonding 

 

4.21.1 Systeemanalyse 

Het afwateringskanaal ’s Hertogenbosch - Drongelen is tussen 1907 en 1911 gegraven, met name om het water 

van de Dieze, gedurende hoogwater op de Maas, goed af te kunnen voeren. Dit kan onder vrij verval omdat de 

waterstand op de Bergsche 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 kan via het Oude Maasje en een apart gemaal op de monding in de Bergsche Maas gepompt 

worden.  

Nabij de monding van het Drongelens Kanaal stroomt het water via de Bovelandsesluis door de winterdijk naar 

de Maas. In 2017 is dit sluiswerk gerenoveerd, waarbij bovendien het Oude Maasje en het Koningsvliet werden 

afgekoppeld (mond. med. Voorman werkzaamheden). In het laatste deel van het kanaal richting de Bergsche 

Maas bevindt zich een aanleghaventje voor pleziervaart (westoever). De oostoever is beschoeid met houten 

palen. Nabij de monding is hier zware breuksteen voorgelegd, dat doorloopt langs de oevers van de Bergsche 

Maas. De belendende uiterwaardgronden zijn met een zomerkade omgeven en bestaan uit intensief benut 

agrarisch weiland. 

 

 

4.21.2 Ecologische analyse 
Het Drongelens kanaal is een KRW waterlichaam, maar heeft een kunstmatig watertype (M6a) en dus geen beek 

als natuurlijke referentie. Op basis van de KRW factsheets uit 2015 wordt de huidige ecologische status als matig 

ingeschat voor alle drie de kwaliteitselementen, dit geldt ook voor de stikstof en fosfaat belasting.  

De monding van het Drongelens Kanaal heeft een limnofiel karakter. Voor macrofyten, macrofauna en vis 

worden momenteel de kansen beperkt door de zware steenbestorting langs de oevers en het aanwezige 

pleziervaarthaventje. Door de lage stroomsnelheden zijn de kansen voor morfologische processen in het 

mondinggebied laag.  

 

Figuur 94 Monding van het Drongelens Kanaal (foto Bart 

Peters). 
Figuur 93 Werkzaamheden aan de Bovelandsesluis in 2017 (foto 

Bart Peters). 
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4.21.3 Eigendomssituatie 

De gronden rond de benedenloop van het Drongelens Kanaal zijn volledig in eigendom bij Rijkswaterstaat 

(Figuur 95). 

 

4.21.4 Knelpunten 

• Vastgelegde oevers 

• Ruim gedimensioneerde en relatief diepe watergang 

• Westelijk oever van de monding wordt gebruikt als aanleghaven. 

• Waterkwaliteit ontoereikend 

 

4.21.5 Maatregelen 
 

KORTE-TERMIJNMAATREGELEN 

Het is moeilijk om de directe loop van het Drongelens Kanaal ecologisch te verbeteren. Het kanaal heeft een 

belangrijke waterafvoerende functie en dient diepgang te behouden voor de pleziervaart in het haventje. Wel is 

het mogelijk de oostoever van de benedenloop ecologisch beter te ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden 

aan een natuurvriendelijke oever, waarbij de oeverzone over 140 meter wordt verlaagd tot 0,0 à 0,50 m onder 

mediaan peil (ca. 0,60 m + NAP). Hierbij wordt de oever licht oplopend tot 8 meter vanaf de actuele oeverlijn 

afgegraven (Figuur 97). In het laagdynamische systeem van de Bergsche Maas kan zich hier vervolgens een 

gevarieerde begroeiing van waterplanten, moerasplanten en riet ontwikkelen.  

 

Om natuurlijke afslag en eroderende effecten van de scheepvaart de dempen is bij dit soort oevers een 

vooroeverrand noodzakelijk, bv in de vorm van een houten palenrij die in de oever geplaatst wordt en soms zelfs 

doek. Bij het Drongelens Kanaal is reeds een houten palenrij aanwezig, zij het dat deze niet meer overal in de 

nieuwste staat verkeerd. Ze lijkt echter nog geschikt om als anti-golfslagrand te fungeren.  

Verdere technische uitwerking dient nader gedetailleerd te worden. Hoogheemraadschap Rijnland heeft 

ervaring opgedaan langs verschillende veenplassen (meer info klik hier), die bruikbaar kan zijn voor deze oever. 

Zij zijn vrij ver gegaan in de technische uitwerking langs o.a. de Reeuwijkse Plassen, waarbij bv ook 

beplantingsmatten zijn aangebracht. 

 

(MIDDEL)LANGE-TERMIJNMAATREGELEN 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor de (middel)lange termijn. 

 

Figuur 96 oostoever van het Drongelens Kanaal met houten 

oeverbescherming (foto Bart Peters). 

Figuur 95 Eigendomssituatie rond de benedenloop van het Drongelens Kanaal. De 

grens van het officiële winterbed is gelijk aan de ligging van de winterdijk (paarse lijn). 
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4.21.6 Ecologische beoordeling / KRW-effecten 
Voor de KRW zou de aanleg van een beschermde oeverzone in de monding van dit kanaal naar verwachting 

een beperkt effect hebben op de ecologische kwaliteit van de Beneden Maas (R8) door de kleine afmeting van 

de ingreep ten opzichte van het totale waterlichaam. Doordat opgroeigebied voor vis ontstaat zal de 

abundantie van limnofiele vissoorten lokaal licht toenemen, evenals van limnofiele macrofauna- en 

macrofytensoorten. Ook is een toename van het aantal soorten oeverplanten te verwachten, wat binnen R8 

een relevant onderdeel is binnen het kwaliteitselement macrofyten.  

 

De locatie van deze natuurvriendelijke oever is extra interessant in relatie tot de aangelegde vissluis in de 

Bovenlandse Sluis. Mogelijk kan door de aantrekkingskracht van de nieuwe oever meer vis richting de vissluis 

geleid worden. 

 

Al met al is de Benedenmaas zeker een waterlichaam waar zoveel mogelijk kansen voor ecologisch herstel 

benut moeten worden, omdat de verdere mogelijkheden binnen het waterlichaam beperkt zijn.  

De monding van het Drongelens kanaal valt binnen het NNB, zoals alle oeverstroken van de Maas in Brabant. De 

maatregel sluit goed aan bij de boogde natuurdoelen voor deze zone. 

 

 
Figuur 99 Streefbeeld voor oostoever van de loop van het Drongelens Kanaal (foto Hoogheemraadschap Rijnland). 

Figuur 98 Ligging zone natuurvriendelijke oever. 

Figuur 97 Principeschets verlaging kanaaloever, met behoud houten 

beschotting. 
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5. Prioritering  
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Prioriteitsklasses 
Onderdeel van deze verkenning is ook om een prioritering aan te brengen in de voorgestelde maatregelen. 

Hieronder volgt een ordening in 3 prioriteitsklasses op basis van ecologische meerwaarde, urgentie en 

complexiteit van de maatregelen en knelpunten. Voor deze indeling zijn de criteria gehanteerd: 

 

Prioriteitsklasse 1. Kansrijk of urgent, relatief eenvoudig uitvoerbaar:  

Definitie: maatregelen die voldoen aan de volgende criteria: 

• De maatregelen zijn relatief eenvoudig te nemen, de eigendomssituatie en andere randvoorwaarden zijn 

gunstig, knelpunten zijn te overzien en soms kan meegelift worden in lopende programma’s; 

• De ecologische meerwaarde is gunstig in relatie tot de schaal van te nemen acties;  

(!) Daarnaast vallen in deze klasse enkele acties die extra urgentie vragen. Het gaat om acties die op korte 

termijn (oktober/november 2017) uitgevoerd moeten worden, vanwege de deadline van lopende processen en 

als cruciale randvoorwaarde voor de uitvoering van projecten. 

 

Prioriteitsklasse 2. Betrekkelijk kansrijk, maar met verdere uitwerking  

Definitie: maatregelen die voldoen aan de volgende criteria: 

• Verdere uitwerking, detaillering en overleg (stakeholders) noodzakelijk, maar wel grote ecologische 

meerwaarde, vaak met enige schaal; 

• Knelpunten te overzien, beperkte grondverwerving, vaak mogelijkheid tot meeliften op lopende 

programma’s  

 

Prioriteitsklasse 3 Beperkt /onzeker kansrijk complex  

Definitie: maatregelen die voldoen aan één van de volgende criteria: 

• maatregelen die ecologisch en vanuit KRW beperkte effecten hebben, en/of in de uitvoering (nog) erg 

complex zijn. 

Of 

• Maatregelen/projecten die weliswaar ecologisch veel meerwaarde genereren, maar in de uitvoering erg 

complex en onzeker zijn vanwege ongunstige eigendomssituaties of serieuze knelpunten. Vaak gaan deze 

maatregelen gepaard met hoge kosten.  

 

5.2 Kosteneffectiviteit 
Voor een deel van de beken is een inschatting van de kosteneffectiviteit. Dit is niet voor alle beken gedaan. 

Sommige maatregelen zijn nog te complex of te onzeker op hun haalbaarheid om hier een benadering van 

kosten aan te koppelen; deze maatregelen vragen eerst verdere uitwerking en detaillering. Daarom is de 

kosteneffectiviteit nog geen onderdeel gemaakt van de prioritering zoals hieronder weergegeven. Door de 

kosteneffectiviteit wel inzichtelijk te maken kan zij wel meegewogen worden door Rijkswaterstaat en de 

waterschappen in de verdere besluitvorming over maatregelen. 

 

Kosteneffectiviteit is een product van de “(geraamde) kosten” maal de “ecologische opbrengst” van een 

maatregel. Bij de bepaling van de kosteneffectiviteit is daarom een deels kwantitatieve, deels kwalitatieve 

benadering gekozen, waarbij deze grootheden zijn gemiddeld. In bijlage 7 staat een beschrijving van de 

gehanteerde methode. Dit leidt tot 4 categorieën voor “kosteneffectiviteit”. 

 
Score 

Kosteneffectiviteit 

(ecologische meerwaarde x kostenklasse) 

12-16 Zeer kosteneffectief 

8-11 Kosteneffectief 

4-7 Matig kosteneffectief 

1-3 Weinig kosteneffectief 
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5.3 Prioritering 
 

Op basis van bovengenoemde methodiek is de prioritering per maatregel in onderstaande tabel uitgewerkt: 

 

Beek Omschrijving contouren maatregel Kosteneffectiviteit 

Prioriteitsklasse 1 
  

(!) M.b.t. alle beken 

in kwelgeulen 

Op korte termijn (okt/nov 2017) overleg met het dijkenprogramma van HWBP / WL over een 

koppeling van KRW-kwelgeulen in enkele gebieden met speciewinning voor de dijken (zie § 
3.5.1). 

nauwelijks kosten  

(!) Heijense Leigraaf Claimen bestaande eigendommen van de Staat voor KRW; geen doorverkoop van 
gronden. Ecologisch zeer grote meerwaarde, maar uitvoerbaarheid staat of valt met zeker 

stellen gronden.   

nauwelijks kosten 

Tasbeek Verwijderen bestorting, onderdeel KRW-Maasoeverproject. Ecologische winst niet groot, 
maar eenvoudig in uitvoering, gen grote knelpunten, eigendom geregeld. 

matig 

kosteneffectief 

Aalsbeek Zeer kleinschalige ingreep, opschonen beekbedding in de monding. Kleine investering. matig 

kosteneffectief 

Geldernsch-
Nierskanaal 

verwijderen bestorting noordoever, koppeling KRW-Maasoevers, ecologisch waardvol, 
eigendom geregeld, geen grote knelpunten. 

kosteneffectief 

Aijense Beek Verwijderen bestorting, onderdeel KRW-Maasoeverproject. Kleine investering, aansluiting bij 

ecologische meerwaarde Maasoeverproject. 
matig 

kosteneffectief 

Rekgraaf Verwijderen bestorting op kleine schaal, eigendom RWS, mogelijk koppeling KRW-

maasoevers. Beperkte ecologische meerwaarde. 
matig 

kosteneffectief 

Sluisgraaf Relatief eenvoudige maatregel, geen grote knelpunten 
 

Gasselse Loop  
(korte termijn) 

Relatief eenvoudige maatregel, geen grote knelpunten, eigendom geregeld matig 

kosteneffectief 

Prioriteitsklasse 2 
  

Asseltse Leigraaf 
(korte termijn) 

Aantakken kerkmoeras, overleg Dionysiuskerk Asselt noodzakelijk Weinig 

kosteneffectief 

Voer 
(korte termijn) 

Opschonen buitenbocht, meanderregeling op grond van derden noodzakelijk of aankoop 

meanderzone, betrekkelijk grote ecologische meerwaarde. 
(matig) 

kosteneffectief 

Stepkensbeek  
(beide varianten) 

Omleggen beek op gronden Limburgs Landschap en/of realisatie kwelgeul, zo mogelijk in 

combinatie met dijkenprogramma HWBP. 
kosteneffectief 

De Vliet Planvorming en uitvoering herstel oude boogmeander, i.s.m. Natuurmonumenten. 

Eigendommen goeddeels geregeld en gebiedsontwikkeling reeds in gang gezet 
(koploperproject Deltaprogramma). Wel grootschalig project, dus relatief veel 

voorbereiding  

 

Looise Graaf Eigendomssituatie gunstig (SLL), mogelijk koppeling met dijkenprogramma HWBP; 

ecologische meerwaarde groot, overleg met SLL en verdere plandetaillering noodzakelijk. 

 

Heijense Leigraaf Ecologisch vermoedelijk zeer grote meerwaarde, gunstige eigendomssituatie, mogelijk 
complexe omgevingsfactoren; verdere uitwerking nodig, dient nog projectstatus te krijgen. 

kosteneffectief 

Drongelens Kanaal Gunstige eigendomssituatie; in uitvoering relatief complex, verdere uitwerking noodzakelijk. matig 

kosteneffectief 

Prioriteitsklasse 3 
  

Voer  
(Lange termijn) 

Herinrichting Wale Greend vermoedelijk ecologisch grote meerwaarde, maar complex, 

eigendomssituatie niet geregeld, nog geen projectstatus (niet opgenomen in 
programma’s), knelpunten te verwachten, kostbaar in uitvoering, nadere planvorming 

noodzakelijk. 

 

Asseltse Leigraaf Ontwikkeling van de rest van de maasmeander, uitvoering en eigendomssituatie complex, 

ecologische noodzaak matig (nu al redelijk). Beekloop heeft nog afvoerfunctie 
 

Afwateringskanaal  
Neer-
Musschenberg: 

Mogelijk ecologisch aanzienlijke meerwaarde, maar onzekerheid over haalbaarheid, in 

uitvoering relatief complex, verdere verkenning en uitwerking noodzakelijk. 

 

Latbeek op korte termijn geen kansrijke maatregelen. Plan voor omleiding Haagbeekmonding 
vraagt nadere studie. 

 

Vorstermolenbeek Complex in uitvoering, eigendomssituatie ongunstig, ecologisch randvoorwaarden 
(grondwater) onzeker, wellicht koppeling met dijkenprogramma mogelijk. 

 

Kleefse Beek 
(beide varianten) 

Omlegging en herinrichting beek ecologisch waardevol, maar eigendomssituatie 
ongunstig, omgevingsproces onzeker. Terugvalvariant kent nadelen en is kostbaar. 

 

Sambeekse 
Uitwatering 

Ecologisch kansrijk, KRW-doelen voor stromende beek; echter eigendomssituatie ongunstig, 

verdere uitwerking nodig. 
weinig 

kosteneffectief 

Gasselse Loop 
(lange termijn) 

Ecologisch / KRW onzeker, in uitvoering zeer complex; alleen kansrijk als onderdeel van 

grotere gebiedsontwikkeling, moet nog opgezet worden. 
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Bijlage 1. De 14 locaties waar het Waterschap 

Limburg voor eind 2020 dijken wil versterken, 

aanleggen en verleggen. 
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Bijlage 2. Het schetsontwerp voor de Diedensche 

Uiterdijk van Natuurmonumenten uit 2004 (van Jos 

Rademakers en Adri Voorwinden). 
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Bijlage 3. Waardering van kwelsystemen in de 

actuele KRW-systematiek  
Bron: Liefveld & van Gogh (2016) 

 

De ecologische waarde van kwelgeulsystemen is over het algemeen erg hoog, hoewel deze mede 

afhangt van lokale factoren als kwelsterkte, waterkwaliteit, hydrodynamiek, bodemsamenstelling, 

nabijheid van bronpopulaties, etc. De waarde voor de KRW hangt bovendien af van de 

achterliggende beoordelingssystematiek. De huidige beoordeling van het waterlichaam waar de 

kwelgeulen in vallen (R7: langzaam stromende rivier op zand-klei) richt zich voornamelijk op 

kenmerkende soorten voor de hoofdstroom. Het gaat hierbij met name om herstel van reofiele6 

soorten naast, in mindere mate, enkele limnofiele7 soorten. Nevenwateren in uiterwaarden worden 

hier om pragmatische redenen niet goed in meegenomen, ofschoon ze een wezenlijk onderdeel 

vormen van het rivierecosysteem, ook in de zin zoals de KRW voor ogen heeft (Buijse & Wortelboer 

2016).  

 

Er zijn drie opties om de KRW-waarde te beoordelen:  

 

1) Waarderen als bijdrage aan R7 door als kraamkamer en leefgebied voor limnofiele vis en 

macrofauna te fungeren (ook R7 maatlat). Beoordeling kan dan plaatsvinden op basis van 

de maatlatten voor R7 en meer specifiek op de limnofiele soorten die in de hoofdstroom 

ondervertegenwoordigd zijn, maar wel op de maatlat voorkomen (bittervoorn, grote 

modderkruiper, kroeskarper, ruisvoorn, vetje, zeelt).  

 

2) Apart waarderen, bijvoorbeeld als speciale variant op M5: ondiep lijnvormig water, open 

verbinding met rivier/geïnundeerd (Van der Molen et al 2013). Ook Buijse en Wortelboer 

(2016) noemen dit type als meest passend voor uiterwaardwateren, hoewel hier ook de 

meer dynamische typen onder vallen (figuur B.3.1). De meeste soorten die voor kwelgeulen 

kenmerkend zijn (zie paragraaf 3.3.3) staan in elk geval ook op deze maatlat. Het best 

passende natuurdoeltype (Bal et al. 2001) voor de kwelvariant van dit watertype lijkt N1.17 te 

zijn: geïsoleerde meander en petgat (Van der Molen et al 2013). Soorten die hierbij horen zijn 

dezelfde als hierboven genoemd onder 1, met daarnaast ook snoek, giebel en kleine 

modderkruiper.  

 

3) Niet volgens een KRW-systematiek, maar met een andere graadmeter, bijvoorbeeld op basis 

van kensoorten bij de natuurdoeltypen (Bal et al. 2001), op basis van ecologische 

sleutelfactoren (www.Stowa.nl) of op basis van een nog op te stellen watertype-specifiek 

waarderingssysteem. 

 

De eerste optie is de “nul-optie”. Als er niet specifiek aandacht voor gevraagd  wordt, worden alle 

maatregelen in R7-wateren op hun bijdrage aan deze maatlat beoordeeld. Omdat deze maatlat 

niet gericht is op de laagdynamische kenmerken van een kwelgeul, zal de waardering laag zijn, zelfs 

bij een goed ontwikkelde kwelgeul. Aanpassingen van het ontwerp om meer bijdrage aan de R7-

maatlat te leveren, sluiten dan ook niet aan bij de randvoorwaarden voor goed ontwikkelde 

kwelgeulen (paragraaf 3.2.2), en zijn niet aan te bevelen. 

 

De tweede benadering sluit aan bij de recente ontwikkeling binnen RWS om een oplossing te vinden 

voor het buiten de boot vallen van nevenwateren in de huidige KRW-beoordeling langs rivieren. Zo is 

Deltares bezig met het inpassen van onder meer geïsoleerde nevenwateren in uiterwaarden in de 

KRW-verkenner (Wortelboer, pers. Med.) en worden steeds meer aangetakte nevenwateren in de 

KRW-monitoring opgenomen (Ohm, pers. med.). Bovendien worden momenteel door WVL 

onderzoeken op poten gezet, waarbij voor vis en macrofauna bekeken wordt waar de lage KRW-

scores aan te wijten zijn: is het een reële weergave van de werkelijkheid of ligt het aan de manier of 

plek van bemonsteren of aan de opzet van de maatlatten? De nog uit te voeren analyse moet 

inzicht geven in hoe de beoordeling een compleet beeld geeft van de actuele ecologische 

waarde voor deze kwaliteitselementen in het rivierengebied. De huidige wijze (en frequentie) van 

                                                                 
6 Stroomminnende 
7 Plantminnende 
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monitoren en beoordelen lijkt in elk geval nog niet voldoende om effecten van maatregelen op 

EKR-scores te laten zien (Wortelboer et al. 2015).  

 

De ecologische sleutelfactoren (optie 3) worden momenteel ontwikkeld door de STOWA en zijn 

bedoeld om watersysteemanalyses uit te kunnen voeren waarmee de vinger op zere plek gelegd 

kan worden, zodat met gerichte maatregelen de belangrijkste bottlenecks aangepakt kunnen 

worden. Hierbij ligt minder nadruk op de soorten en meer op de onderliggende processen. De 

systematiek voor deze sleutelfactoren is momenteel nog in ontwikkeling en nog niet gereed voor 

toepassing in dit soort vraagstukken. 

 

 

 
Figuur B.3.1: Mogelijke watertypen (‘niet-KRW-wateren’ uit van der Molen et al 2013) voor 

nevenwateren (Bron: Buijse & Wortelboer 2016) 
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Bijlage 4. Uitgangspunten kostenberekening 
 

 

1.Stortsteen verwijderen 

- Stenen worden hergebruikt binnen project 

- Kosten in aan- en afvoer materieel en manuren 

 

2. Graven beekloop: uitgangspunt per project 

- Vaste post: bodemonderzoek bodem en oevers 

- Vaste post: verkennend NGE-onderzoek  

- Vaste post: verkennend archeologie onderzoek 

- Kosten op basis van kuubs grondverzet 

- Kosten in aan- en afvoer materieel en manuren 

- Uitgegaan van 75% hergebruik van de grond binnen het project, 25% afvoeren en storten 

- Kosten op basis van stortbedrag – rekening  houdend met bodemkwaliteit 

 

3. Baggeren 

- Uitgaan van schone kwaliteit bagger 

- vaste post: bodemonderzoek bodem en oevers 

- Met baggerboot -> opduwen naar 1 locatie 

- Bagger afvoeren 

 

4. Overig: 

- Doorsteken kades: grondwerk, grond die verwerkbaar is-> kosten grondwerk 

- NVO palen met wilgen, standaard prijs per m + arbeidskosten 
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Bijlage 5. Afwegingstabel huidige toestand, Fase I 
 

Zie ook bijgeleverde exceltabel. 

 
  

Beekmonding Actueel landgebruik Watervoerendheid Morfologie Waterkwaliteit Ecologische  

uitgangspositie huidige 

situatie

Maatregelen 

ontwerpen? 

Huidige barrières aanwezig? Is connectiviteit 

gewenst?                           

Kleur geeft aan of er een 

knelpunt is (binnen 

plangebied)

Zie beschrijving in H4                          

Nee (Twijfel over 

passeerbaarheid tweede 

vispassage op het hogere terras 

(buiten het winterbed))

Ja opgeslibd landschap, wat 

versmalde loop (maar 

morfologie door omgevallen 

bomen betrekkelijk goed 

ontwikkeld)

vermoedelijk 

matig

Kansrijk Ja

-

Asseltse Leijgraaf Nee, stimuleren 

optrekbaarheid niet 

gewenst, achterliggende 

kwelgebied Vuilbemden 

belang bij  zekere 

isolatie, beek zelf is al 

optrekbaar. 

vermoedelijk 

matig

Kansrijk Ja

Oude Maasmeander: extensief 

benutte weitjes en 

(populieren/elzenbroek)bosjes

Langs de oevers van de Asseltse 

Plassen: Intensiever weiland, 

ligweitjes/parkeerplaatsen 

aanleghaven

Weinig ontwikkelde monding, 

smal aangelegd en volledig 

verstuwd, geen eroderende 

processen mogelijk

Afwateringskana

al Neer-

Musschenberg

Natuurlijk bos langs beek / 

beekcanyon.

Akkerbouw op hoge terrasgronden 

zuidzijde

Bos- en akkerbouw noordzijde

Goed Ja, drie stuwtjes t/m 

Napoleonsbaan

Nee, achterland niet 

bereikbaar te maken ivm 

stuw en niet geschikt 

voor rheofiele soorten 

door limnofiel achterland

Met stortsteen vastgelegd 

mondingtraject (ca 1 50 m), 

verder bovenstrooms, geen 

morfoloogische processen 

mogelijk door stenen goot.

vermoedelijk 

matig

Redelijk kansrijk Ja (lange termijn)

Tasbeek Klein natuurgebied van WL rond de 

beek; daaromheen intensief weiland

Beperkt, soms zeer 

lage afvoeren

Nee/ja? Ja, lage prioriteit, geen 

belangrijk achterland 

met potentieel 

paaigebied

Morfologische processen 

gehinderd in directe 

maasmonding door maaskeien 

bestoring

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk (voor 

deze beek alleen 

verbinden, 

habitatherstel is al 

uitgevoerd)

Ja (ontstenen)

Aalsbeek Natuurlijk bos

Ten oosten van de Rijksweg 

extensieve graslanden / 

tuinomgeving

Goed Nee, Ja morfologische processen 

verhinderd door breuksteen in 

oevers en steenzetting in hoge 

"oeverhoofden"

matig (op basis 

van KRW 

factsheet))

Redelijk kansrijk Ja (ontstenen)

Nee, geen achterland 

voor vis

morfologische processen 

verhinderd in directe monding 

door steenbestorting

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk Ja 

Ja

Vorstermolenbee

k

Intensief agrarisch gebied, lokaal 

bosje

Matig tot slecht, 

verdrogingsgevoelig

Ja, net binnenkaads Nee, geen achterland 

voor vis en onderdeel 

van kwelgebied

morfologische processen 

verhinderd in directe monding 

door steenbestorting

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk Ja (als kwelgeul)

Latbeek Intensief agrarisch gebied droogval Ja, duikerwerk met grote 

klepduiker en betonnen 

drempel + droogval

Lage prioriteit, geen 

belangrijk achterland 

met potentieel 

paaigebied

morfologische processen 

verhinderd in directe monding 

door betonnendrempel, 

oeverbestorting Maas en 

duikerwerk in dijk dicht op 

rivier

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk Ja (lange termijn

Geldernsch-

Nierskanaal

Bos en natuurgebied; lokaal tuin 

hotel de Hamert

Goed Nee Ja morfologische processen 

verhinderd in mondingstraject 

vanaf brug Rijksweg door 

steenbestorting

ontoereikend 

(KRW factsheet)

Kansrijk Ja (ontstenen)

Looise Graaf 

Wellerlooi

Intensief agrarisch, lokaal 

extensieve/natuurlijk grasland

Redelijk, perioden 

met weinig afvoer

Nee Nee, kwelgebied en geen 

achterland

morfologische processen 

verhinderd in directe monding 

door steenbestorting

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk Ja (lange termijn)

Aijense Beek Intensief agrarisch, lokaal grenzend 

aan dijk en weilandjes WL

Redelijk tot matig

Opstuwing vanuit de 

Maas

Nee nee morfologische processen 

verhinderd in directe monding 

door steenbestorting

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk Ja (ontstenen)

Rekgraaf Matig intensief agrarisch; houtsingels 

op de oever

Weinig afvoer, 

droogval 

bovenstrooms, 

vooral voeding door 

opstuwing vanuit de 

maas.

nee nee morfologische processen 

verhinderd in directe monding 

door steenbestorting

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk Ja (ontstenen)

Sambeeksche 

Uitwatering

Intensief agrarisch redelijk goed Ja, meerdere stuwwerken nee morfologische processen 

verhinderd door 

steenbestorting in monding en 

verstuwing

vermoedelijk 

matig

Kansrijk Ja (lange termijn

Heijense Leigraaf Afwisseling van intensief agrarisch 

gebied, extensieve natte weilandjes, 

broekbos en maasheggen

Redelijk tot matig nee Nee, waardevol 

kwelgebied als 

achterland

morfologische processen 

verhinderd in directe monding 

door steenbestorting

vermoedelijk 

matig

Redelijk kansrijk Ja (lange termijn, 

kwelgeulen)

nee, niet in 

kwelgeulvariant, geen 

achterland voor vis

morfologische processen 

verhinderd monding door 

aanwezigheid duikerwerk

Goed 

(Beekwater 

profiteert van 

kwelvoeding in 

nieuw 

aangelegde 

Maasgeul)

Redelijk kansrijk 

(limnofiel)

Ja (lange termijn)

ja, echter beperkte 

noodzaak, beperkt 

achterland 

(landbouwsloten)

morfologische processen 

verhinderd monding door 

aanwezigheid duikerwerk

- Ja (lange termijn)

Mookse 

Molenbeek

Bebouwd gebied,

Intensief agrarisch en lokaal 

extensieve weilandjes (tuinomgeving)

Droogval in de 

benedenloop vanaf 

Plasmolen; overig 

beperkte afvoer

Ja, drempel bij hotelvijver, 

drooggevallen monding, duiker 

onder de rijksweg?, 

bovenstrooms watermolen

nee, deels gegraven 

beeksysteem vanuit 

bronnen St. Jansberg.  

NM kiest voor behoud 

als  cultuurbeek, geen 

belangrijk 

paaiachterland, 

brongebieden niet 

persee gebaat bij 

permanent contact 

Maas; hotelvijver 

ertussen.

Geen morfologische processen 

mogelijk door droogval, 

inbouw in winterdijk en luwe 

ligging in Mookerplas

vermoedelijk 

matig

Niet kansrijk Nee

Sluisgraaf - Oeverstrook eigendom RWS

- overige Intensief agrarisch / 

akkerbouw

Afgekoppeld, geen 

afvoer meer

Nee nee Geen morfologische processen 

actief

vermoedelijk 

matig

Niet kansrijk Ja (ontstenen)

Gasselse Loop - overige veel intensief agrarisch, 

lokaal bosjes

- kwellaagte eigendom Brabants 

Landschap

Matig, 

verdrogingsgevoelig

Nee, wel verstuwde monding nee, kwelgebied en geen 

achterland

Geen morfologische processen 

actief

vermoedelijk 

matig

Weinig kansrijk Ja (ontstenen)

Geen morfologische processen 

actief

vermoedelijk 

matig

De Vliet Intensief agrarisch, verpacht; 

bestaand Maasmeander beboste 

oevers

Redelijk goed / n.v.t.: 

geen beek maar 

Maasmeander

Nee Nee, 

ontwikkelingskansen 

laagdynamische 

maasmeander, 

verbinding tijdens 

hoogwater

Geen morfologische processen 

actief

vermoedelijk 

matig

Kansrijk (limnofiel) Ja (lange termijn)

Drongelens 

kanaal

Oostoever: agrarisch weiland

Westoever: aanleghaventje 

pleziervaart

Goed Nee, vispassage aanwezig in 

sluiswerk

ja, voor limnofiele 

soorten, geen achterland 

voor rheofiele vis

Geen morfologische processen 

actief

matig (KRW 

oordeel 

factsheet)

Redelijk kansrijk 

(limnofiel)

Ja (ontstenen)

Voer

Stepkensbeek

Kleefsebeek

Connectiviteit

Goedintensieve akkerbouw, weidegrond

met name Intensief agrarisch; lokaal 

klein natuurgebied en schutterij

Redelijk Ja. Actuele monding heeft een 

betondrempel van ca. 0,80 m

natuurgebied buitendijks

landbouwgronden en bosjes 

binnendijks

Redelijk Ja, kleine breuksteenstuwtjes 

in benedenloop

Redelijk goed Nee. Geen barrieres, wel 

verstuwde monding
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Bijlage 6. Integrale beoordelingsmatrix 
  

 

 

Zie bijgeleverde exceltabel.  
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Bijlage 7. Bepaling kosteneffectiviteit 
 

 

Voor de bepaling van de kosteneffectiviteit is de volgende methode gehanteerd: 

 

Voor elke maatregel waarvoor ook een kostenbepaling is gedaan (vooral korte-termijnmaateregelen), is de 

ecologische effectiviteit afgezet tegen te de kosten. Hiervoor zijn zowel ecologische meerwaarde als kosten in 

categorieën ingedeeld:  

 

 

Categorie voor 

ecologische 

meerwaarde 

Kwantitatieve 

Meerwaarde 

beoordelingsmatrix 

Verklaring Definitie  

cat 4 ++++ Zeer grote 

meerwaarde 

Grootschalig ecosysteemherstel waarbij kenmerkende hydromorfologische processen over 

grotere oppervlakte hersteld worden. > 10 ha nieuw, hoogwaardig natuurgebied of > 5 km 

herstel / herinrichting van de beek, of > 4 ha en > 1 km beek tegelijkertijd. 

cat 3 +++ Aanzienlijke 

meerwaarde  

Door groter oppervlak maatregel, door positief effect op beek en rivier of effect op 

meerdere soortgroepen; beekherstel (herinrichting, nieuwe beekloop > 500 m en < 5 km), 

maatregel 1-10 ha nieuw, hoogwaardig natuurgebied 

cat 2 ++ Redelijke 

meerwaarde 

Redelijk groot effect op ecologie van de beek en meerdere soortgroepen; Oeveringrepen 

van 100-500 meter en maatregelen < 1 ha nieuw, hoogwaardig natuurgebied; of een 

kleine ingreep die vervolgens grootschaligere morfologische veranderingen in gang zet (bv. 

bij de Voer). 

cat 1 + beperkte 

meerwaarde 

Door beperkt oppervlak, klein effect op beek of rivier of effect slechts op één soortgroep. 

Lokale, kleine maatregel en oeveringrepen < 100 m 

cat 0 0 geen / 

nauwelijks 

meerwaarde 

nauwelijks ecologische effecten te verwachting, mogelijk wel landschappelijk (opschoning 

monding bv.) 

 

 

Categorie Kosten Definitie  
cat 1  > 500.000,- 

cat 2 100.000-500.000,- 

cat 3 20.000-100.000 

cat 4 < 10.000,- 

 

 

De kosteneffectiviteit is tot stand gekomen door de waarden van de categorieën voor de verschillende 

maateregelen met elkaar te vermenigvuldigen (dus ecologische meerwaarde x kosten). Vervolgens zijn aan de 

verkregen waarden de volgende definities voor kosteneffectiviteit gehangen: 

 
Score 

Kosteneffectiviteit 

(ecologische meerwaarde x kostenklasse) 

12-16 Zeer kosteneffectief 

8-11 Kosteneffectief 

4-7 Matig kosteneffectief 

1-3 Weinig kosteneffectief 

 

 

De resultaten voor de verschillende maatregelen per beekmonding zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
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Kosteneffectiviteitsbepaling          

Beek Maatregel Categorie 

Ecologische 

meerwaarde 

Categorie 

Kosten 

Kosten- 

effectiviteit  

Voer Korte termijn: Verwijderen stortstenen in de buitenbocht 

waar de Voer het winterbed inkomt. Desgewenst losse 

breuksteen in de monding. 

2 3* 6 (8*) 

  (Midden)lange termijn: Herstel oude grindeiland 'De Wale 

Greend' en het Castert Maasje; Voer komt hier dan in uit 

(historische / natuurlijke situatie herstellen) 

4 - - 

Asseltse Leijgraaf  Korte termijn: Doorstroombaar maken Kerkmoerasje.  

Bestaande monding opgestuwd door Maaspeil, met goed 

ontwikkelde rietbegroeiing; riet handhaven in het beheer. 

1 3 3 

  (Midden)lange termijn: Herinrichting Asseltse Leijgraaf 

benedenstrooms Vuilbemden als kwelrijke Maasmeander. 

Echter grondverwerving is moeilijk en de beek moet nog als 

afvoer van Roermonds achterland (via Maalbroeklossing) 

dienen; periodieke piekafvoeren. Bestaande monding 

opgestuwd door Maaspeil, met goed ontwikkelde 

rietbegroeiing; riet handhaven in het beheer. 

3 - - 

Afwateringskanaal Neer-

Musschenberg 

(Midden)lange termijn:  Ontwikkelingsplan voor de 

Wijnbeek met water uit het Afwateringskanaal.  

Maatregelen in het kanaal worden niet voorgesteld 

vanwege extreem verval en cultuurhistorische status. 

3 - - 

Tasbeek Korte termijn: Ontstenen Maasoever en monding, met 

behoud grote wilgen/elzen. Verder reeds heringericht. 

Verstevigen drempel bij buis onder weg. 

1 4 4 

Aalsbeek Korte termijn: Verwijderen van alle breuksteen in de 

bedding van de monding. Ligt met name tussen Maasoever 

en de fietsbrug 

1 4 4 

Stepkensbeek Korte termijn I, Beekvariant: Stepkensbeek via de 

Genooijerbroeklossing leiden; nieuwe monding nabij de 

brug A67. Hierdoor ontstaat kleiner verval, stuwdrempels 

kunnen verdwijnen. Huidige monding vervalt. 

3 3** 9** 

  Korte termijn II, Kwelgeulvariant: Herinrichting tot 

grondwatergevoede geul, beek mondt uit in de geul en zijgt 

uit naar de Maas (plan Drift). 

3 3** 9** 

Vorstermolenbeek (Midden)lange termijn: Echte kwelwaterlossing, gegraven 

om het achterland en natte grondwaterlaagtes te 

ontwateren. Op termijn kan de Vorstermolenbeek 

onderdeel uitmaken van de aanleg van een of meerdere 

kwelgeulen; onderdeel van plan kwelgeulen voor Weerd 

Venlo-Velden (ontwerp Drift). Op korte termijn geen 

effectieve maatregelen. 

4 - - 

Latbeek (Midden)lange termijn: Voorgesteld wordt het 

afvoergebied van de Latbeek via de monding van de 

Haagbeek te laten afwateren, en dus te koppelen met 

andere afwateringen. De Haagbeek heeft nu al relatief 

natuurlijke, meanderende morfologie, maar staat ook vaak 

droog (mede onder invloed zandwinning HWG Lomm); er 

ontstaat een monding die kansrijker is voor een natuurlijke 

ontwikkeling en meer debiet. Herinrichting van de nieuwe 

loop als slingerende beek en/of kwelgeul nader bepalen. 

Hydrologische toetsing noodzakelijk. 

1(-3) - - 

Geldernsch-Nierskanaal Korte termijn: Verwijderen oeverbestorting noordoever 

monding, tussen Maas en rijksweg; breuksteen verwerken 

als onderwaterdrempel in Maas 

2 4 8 

Looise Graaf Wellerlooi (Midden)lange termijn: Herstel van het kwelmoeras 

oostelijk van de rijksweg; zo mogelijk aankoppeling op de 

kwelgeul van Kleine Broekgraaf richting Well, ism Limburgs 

Landschap dat hier gronden heeft aangekocht. 

3 - -** 

Aijense Beek Korte termijn: Verwijderen stortstenen uit de directe 

monding, met behoud opgaande bomen. Meandering en 

verlegging nabij dijk is reeds uitgevoerd. 

1 4 4 

Rekgraaf Korte termijn: Verwijderen maaskeien en stortstenen in de 

directe monding; 

Rest beekloop kansarm: afwateringssloot begroeind met 

1 4 4 
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Maasheggen en singels; behoud daarvan weegt zwaar bij 

SBB. 

Sambeeksche Uitwatering (Midden)lange termijn: Sambeekse Afwatering wordt tot 

aan de tweede stuw bij Sambeek vrij afstromend, nieuw te 

graven beekloop, beddingophoging en verwijderen van 

stuwtje in de monding 

3 1 3 

Heijense Leigraaf Korte/Middenlange termijn: Heijense Leijgraaf wordt 

onderdeel van nieuwe kwelgeulen langs de terrasrand van 

Afferden; actuele monding vervalt / overloop naar Kleefse 

Beek. 

4 2** 8** 

Kleefse Beek (Midden)lange termijn: Benedenloop Kleefse Beek wordt 

verlegd naar noorden, wordt onderdeel van de oude 

Maasgeul die hier ligt; beekloop krijgt zowel binnen- als 

buitendijks licht slingerend karakter; huidige monding en 

duikerwerk opheffen. Afhankelijk van 

grondverwervingsmogelijkheden de lange (voorkeur) of 

korte variant. Langs de loop oostelijk van de Rijksweg (De 

Smele) alle houten beschoeiing verwijderen, zo nodig 

oeverstroken aankomen; licht slingerende loop aanleggen. 

4 - - 

  Terugvaloptie: handhaven actuele mondingloop, slingerend 

aanleggen, Duiker met stuw vervangen door brug. Geen 

herstel Oude Maasloop. Echter sterk verval, insnijding te 

verwachten, beddingophoging toepassen. 

2 - - 

Mookse Molenbeek Complexe situatie, met een verdroogde beek, geen 

watervoerende monding, weinig kansrijke 

inrichtingsmaatregelen denkbaar zonder verhoging debiet; 

eventueel kan meer of al het water oostelijk naar de 

Tielebeek geleid worden, via de Grote Siep; dit om de 

Tielebeek van meer water te voorzien en dat systeem beter 

te ontwikkelen; echter dan verdwijnt het water voor de 

dorpsloop en de vijvers bij de Riethorst. In dorp kan 

gedacht worden aan waterproject "Water Werkt" van 

Beek-Ubbergen. 

0 - - 

Sluisgraaf Korte termijn: Afgekoppelde waterloop, geen achterland 

meer; behoud als lagune langs de Maas. 

Plaatsen omgevallen populier van land naar water (in de 

lagune). 

1 - - 

Gasselse Loop Korte termijn: Verwijderen stortstenen uit directe 

monding. 

1 4 4 

  (Middel)lange termijn: Afkoppelen Gasselse loop van 

agrarisch gebied zuidelijk van de provinciale weg bij Gassel 

(op Tochtsloot zetten); 

Aanleg kwellaagtes rond de actuele loop; monding vervalt 

of wordt overlaat voor piekafvoeren. 

2(-3) - - 

De Vliet (Midden)lange termijn: Aanleg/herstel van de Oude 

Maasmeander; uitgraven (gecompartimenteerde) 

Maasgeul, laagdynamische natuur. Geen verbinding met de 

Maas. 

4 - - 

Drongelens kanaal (Midden)lange termijn: Ontwikkelen oostelijke oever tot 

natuurvriendelijke oever. Alle steenbestorting tussen het 

Heusdens Kanaal en het klappoortje verwijderen. 

Beschotting houten palen behouden als grens nieuwe 

vooroever, met gaten erin. Oever over lengte van ca. 10 

meter afgraven tot 0 a 0,5 m onder mediaan peil. 

Ontwikkelen moerasbegroeiing en ondiep water. 

2 3 6 

* = in een regeling zonder grondverwerving met bestaande eigenaar wordt deze maatregel "kosteneffectief". 

** = door koppeling met dijkenprogramma kan deze maatregel meer kosteneffectief worden. 
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Bijlage 8. Klic-data (kabels en leidingen) van 

enkele beeklopen 
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