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 Inleiding 
 
Deze rapportage vormt een bijdrage aan het Cumulatieve Onderzoek van het project 
Levende Grensmaas, een opdracht van het projectbureau De Maaswerken. Aanleiding voor 
het Cumulatieve Onderzoek is de afspraak tussen de Nederlandse en Vlaamse overheid om 
de effecten van de beide ingrepen in onderlinge samenhang door te rekenen en ze 
cumulatief te benaderen voor betreft de aspecten: hydraulica en morfologie, geohydrologie 
en ecologie. 
In een overeenkomst tussen Maaswerken en het ministerie van de Vlaamse gemeenschap is 
hierover een afspraak gemaakt, waarin is vastgelegd dat het onderzoek wordt uitgevoerd 
door Maaswerken.  
 
Basis voor de nieuwe inrichting aan beide zijden van de grens is het ruimtelijk concept 
‘Levende Grensmaas’, dat uitgaat van meer bewegingsvrijheid voor de rivier. De 
voornaamste doelen van het concept ‘Levende Grensmaas’ zijn natuurontwikkeling, 
ecologisch herstel en hoogwaterbescherming. Het Nederlandse deel van dit concept moet 
worden ingevuld met de vaststelling van het POL Grensmaas. Over het Vlaamse deel heeft 
in Vlaanderen al besluitvorming plaatsgevonden. In mei 2001 heeft de Vlaamse regering de 
nodige wijzigingen in het Gewestplan Maasland goedgekeurd. 
 
Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag: 
Indien zowel de Nederlandse (Eindplan Grensmaas, 2001) als de Vlaamse (project Levende 
Grensmaas, 2001) locaties zijn uitgevoerd, wat zijn dan de cumulatieve effecten voor de 
natuur?  
 
Rekening houdend met de rivierkundige, morfologische en hydrologische ontwikkelingen en 
de ingrepen zelf moeten de positieve en negatieve effecten op de bestaande en nieuwe 
natuurwaarden in het gebied aangegeven worden na een termijn van 10-50 jaar. 
De conclusies van het onderzoek worden grotendeels opgehangen aan de evaluatie 
van de levensvatbaarheid van populaties van gidssoorten in de ontwerpen. Deze 
analyse op het niveau van doelsoorten beoordeelt immers zowel het streefbeeld, het 
toetsingskader van de ecotopenverdel ing als het netwerkfunctioneren van het 
eindbeeld op een geïntegreerde wijze.  
Tegelijk belichamen deze doelsoorten ook de nationale en internationale 
beleidskaders en maken ze de toetsing en beoordeling iets tastbaarder en 
figuratiever!  
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Deel I. Ruimtelijke ontwikkeling ECODYN 
 
I.1 Methodiek en achtergrond 
 
ECODYN: een dynamische voorspelling van het riviersysteem 
 
Het ECODYN ecotoopvoorspellingsmodel werd opgemaakt binnen de geïntegreerde 
onderzoeksaanpak van het Grensmaasproject. Het model berekent hydrologische en 
hydromorfologische zones op basis van overstromingsfrequentie en stroomsnelheden. 
ECODYN bestaat uit 5 modules, de samenhang van het model met de WAQUA en 
TRIWACO-modellen en de output naar de evaluatie van de Cumulatieve Ontwerpen is 
weergeven in het schema op volgende pagina.  
De FYSIOTOOP-module onderscheidt hydromorfologische eenheden vanuit de 
hydraulische modellering, naast verschillende types waterplassen en 
grondwaterbeïnvloede zones (afgeleid uit het grondwatermodel).  
De SUCCESSIE-module schetst de vegetatiesuccessies binnen de fysiotopen, in een 
onbegraasd scenario, echter los van de ruimtelijke procescontext. Deze wordt 
vervolgens vergeleken met het begraasd scenario. In de PIONIER-module wordt de 
terugzetting van de successie ruimtelijk in beeld gebracht binnen de verschillende 
tijdsstappen. In de BOS-module wordt op basis van de berekende schuifspanningen in 
het stroomvoerend deel van het rivierbed de mogelijkheden van kieming, vestiging en 
overleving van het zachthoutooibos in beeld gebracht. De BEGRAZING-module toont 
het effect van de extensieve, natuurlijke begrazing op basis van de voorkeur van de 
grazers in het terrein.  
De verschillende modules zijn het resultaat van onderzoeksprojecten op de 
Grensmaas uitgevoerd tussen 1995 en 2003:  
 
Onderzoeksdisciplines ingebracht in ECODYN-modules, onderzoekstitel en 
rapportage: 
fysiotopen ecotopen Successie  bosontwikkeling begrazing 
Ecotopenstelsel 
Grensmaas  

Ecotoop-
modellering 

Vegetatiemeetnet 
Grensmaas  

Natuurinrichting en 
abiotisch-biotische 
samenhang (VLINA) 

Beheersonderzoek 
Grensmaas  

Van Looy & De 
Blust 1998 

Kwedza 2001 Van Looy ea 2001 Vanden Broeck ea 
2002, Severyns ea 2001 

Van Braeckel & 
Van Looy 2002 
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ECODYN

Ingrepenkaart

Topografische en 
hydrografische  kaart

FYSIOTOOP-MODULE 
Fysiotopenkaart

Vergraven <  > onvergraven

Aquatische ecotopen en steilwanden
- nevengeul
- strang
- beek
- beekmonding
- geïsoleerde plas
- steilwand

Soortenmodellering

Ecotopentabel 
per tijdsstap
- perimeter
- oppervlakte
-aantal

Hydromorfologische eenheden 
 uit waqua-sommen en
stroomsnelheden

BEGRAZING-MODULE
verdeling structuurklassen

BOS-MODULE
kieming, vestiging en overleving +
bosplekken

HSI
- Veranderingen in de tijd: gemidd HSI en Habitateenheden(=HSI x opp habitatten) van 
tijdstappen
- Contingentietabel van HSI klasssen: veranderingen in de tijd per klasse
- Kaart van verandering van HSI (toename, afname)

POPULATIES
- Veranderingen in de tijd: 
- Contingentietabel
- Veranderingen in de ruimte 

PIONIER-MODULE
pionierplekken na 10-20jaar

Ecotopenkaart 
per tijdsstap 10-50jaar

Hydrologische eenheden
Rivierbed, Bankzone, Lage 
weerd, Hoge weerd

Grondwaterkaart

Moeras- en 
Kwelzones

SUCCESSIE-MODULE
Ecotoopsuccessie in tijdsstappen

Ecologisch toetsingskader
Procesevaluatie
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Studiegebied en ontwerpen 
 
4 Scenario’s worden in het cumulatief onderzoek beschreven, het Nulalternatief (NA), 
het Nederlandse Eindplan (EP) en de twee cumulatieve ontwerpen (CoA en CoB). 
 
Het Nulalternatief is de autonome ontwikkeling zoals ze in 2003 voorlag, dus met een 
aantal voorziene ingrepen ingepast (o.a. proefproject Meers, oeververlaging 
Meeswijk).  
Het Eindplan is de huidige Nederlandse voorkeursaanpak (VKA2003). 
Het Cumulatief ontwerp A is het Eindplan aangevuld met de 3 Boertienlocaties 
(Hochter Bampd, Herbricht en Kotem). Hierin is ook de autonome natuurontwikkeling 
aan Vlaamse zijde opgenomen!  
Het Cumulatief ontwerp B is het Cumulatief ontwerp A aangevuld met de Vlaamse 
ingrepen van het Voorkeursalternatief van 1998, met ontwerpcorrecties voor 
Negenoord en Bichterweerd. In het noorden is de grens van de onbevaarbare, 
ongestuwde Grensmaas gehanteerd, aangezien het Maasplassengebied en de 
gestuwde Maas aan Nederlandse zijde onderdeel uitmaakt van het Zandmaasproject. 
In de omgevingsanalyse is dit deel van het Gemeenschappelijke Maas-gebied wel 
meegenomen.  
 
Kaarten I.1, I.2 en I.3 tonen de ingrepen in de verschillende ontwerpen. 
 
Om een goede inschatting te geven van het effect van de ingrepen in de verschillende 
scenario’s, is in alle ontwerpen de bestemming van het projectgebied afgestemd op 
de huidige beleidscontext, zoals vastgesteld in de POL/MER voor Nederland en het 
herziene gewestplan (2003) in Vlaanderen. Voor de autonome ontwikkeling aan 
Vlaamse zijde betekent dat de realisatie van de natuurbestemmingen voor het 
overgrote deel van de locaties. Aan Nederlandse zijde ontstaat de natuurbestemming 
op het merendeel van de locaties pas met de uitvoering van het eindplan. 
Voor de evaluatie op niveau van doelsoorten, is wel een vergelijking uitgevoerd met 
enkel de Nederlandse oever voor de Eindplan-situatie, zodat de resultaten 
vergelijkbaar zijn met de MER.  
Het onderscheid tussen de vergraven en onvergraven zones, zal in de verdere 
analyse onderscheidend zijn voor de processen van successie en begrazing. Het 
doorrekenen van de successie- en begrazingseffecten is enkel voor de cumulatieve 
ontwerpen beschreven. In deze analyse speelde niet zozeer het vergelijken van de 
ontwerpen, maar eerder het evalueren of met de ingrepen het gewenste eindbeeld 
bereikt wordt en beheersbaar blijft.  
   
In de loop van het cumulatief onderzoek Grensmaas is een ontwerpoptimalisatie voor de 
locatie Herbricht ingevoerd. Een eerder ontwerp van Herbricht had al bij zeer lage afvoeren 
een (ongewenst) grondwaterstandsverlagend effect. In het aangepaste ontwerp heeft de 
ingreep pas een waterstandsverlagend effect bij afvoeren boven de 250 m3/s. Bij afvoeren 
boven de 1200 m3/s staat de hele weerdverlaging onder water.  
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Opbouw ECODYN 
Het ECODYN ecotoopvoorspellingsmodel is opgebouwd uit een aantal modules die 
opgesteld werden in het kader van afzonderlijke onderzoeksprojecten rond 
bosontwikkeling, ecotoopmodellering en morfodynamiek in het Grensmaasgebied. De 
basisaannamen voor deze modelleringaanpak komen uit het onderzoek naar 
vegetatieontwikkeling en beheer in het Grensmaasgebied (Van Looy & De Blust 1998, 
Van Looy ea 2001). De overstromingsfrequentie en de kracht van overstroming zijn de 
belangrijkste sturende variabelen voor de vegetatieontwikkeling in het 
Grensmaasgebied (niet zozeer overstromingsduur of –diepte) (Van Looy 2002, Van 
Looy ea 2003). Vanuit deze kennis werd een expertmodel opgebouwd voor de 
bosontwikkeling en de ecotoopontwikkeling op basis van maatgevende ranges in 
overstromingsfrequentie, –snelheid en schuifspanning (Severyns ea 2001, Kwedza 
2001).  
 
Zo ontstaat een modelapplicatie waarmee de ruimtelijke verdeling van ecotopen in de 
toekomstige situatie kan afgeleid worden uit het rivierkundig model, uit een 
samenstelling van verschillende afvoergolven met werkzame stroomsnelheden en 
schuifspanningen. De ontwikkelingen door de tijd worden, naast de 
vegetatiesuccessie (SUCCESSIE-MODULE), gestuurd door hogere afvoerpieken die 
vegetaties kunnen terugzetten (BOS-MODULE en PIONIER-MODULE) en effecten van 
natuurlijke begrazing (BEGRAZING-MODULE). 
 
Globaal gebeurt de afbakening van de ecotopen op basis van 3 sturende processen die 
gekwantificeerd werden in de tijd en de ruimte; 

• dynamiek: hieruit kan zowel een ecotopenverdeling als een successie-invloed 
aangegeven worden  

• beheer: hieruit kan een structuurverdeling en successie-invloed afgeleid worden 
• bodem/grondwater: de grondwaterkarakteristiek, textuur en uitgangssituatie 

(vergraven/onvergraven) beïnvloeden zowel de ecotopenverdeling als de 
successiesnelheid en grazersinvloed 

 
 
Stap 1 FYSIOTOOP-MODULE 
 
In een eerste stap worden hydrologische zones en daarbinnen hydromorfologische 
zones afgebakend: 
 
Hydrologische zones 
1. Rivierbedding: rivierbedding op laagwaterpeil (<10m³/s)  
2. Bankzone: de lage grindbanken op waterniveau 10-300m³/s, voornamelijk sterk 
vertegenwoordigd in de grote geulverbredingszones  
3. Lage weerd (s.l. volgens het ecologisch toetsingskader, Helmer & Klink 1995) 
* dynamische lage weerd: zone tussen 300-800m³/s, >10 dagen/jaar overstroomd 

in brede bochten zone van point bars en scroll bars; dynamische grind- en 
hoge grindbanken, op rechtere rivierstukken de steilere oeverzones  

* echte lage weerden: zone tussen 800-1200m³/s gemiddeld 10 dagen/jaar onder; 
hogere lageweerdzone waar frequente overstroming optreedt maar niet echt 
meer binnen het echte rivierbed.  

4. Hoge weerd : zone boven de maatgevende bankfull afvoer, waar overstroming 
maximaal 10 dagen/jaar optreedt, zodat stroomdalgraslanden en hardhoutooibossen 
kunnen ontwikkelen. 
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Hydrologische zones: 
Hydrologische 
zone  

Debietsklassen 
(m³/s) 

Overstromings-
frequentie/duur 

Rivierbed < 10 365 d/j 
Bankzone 10-300 100-365d/j 
lage weerd 300-1250 5-100d/j 
hoge weerd > 1250 1-5d/j 
 
 
Hydromorfologische zones 
Binnen deze grote hydrologische zones kunnen opsplitsingen in morfologische 
eenheden gebeuren op basis van de optredende stroomsnelheden bij verschillende 
maatgevende afvoeren. Omwille van de eenduidigheid met de in het MER 2003 
(Peters & Hoogerwerf, 2003) gehanteerde zonering, werd het rivierbed verder 
vernauwd naar de bedding die permanent watervoerend is en de lage grindbanken 
werden in de bankzone ondergebracht (dit wijkt enigszins af van de Vlaamse 
systematiek).  
 
Hydrologische 
zone  

Overstroming
sfrequentie  

Hydromorfologische 
zone  

Stroomsnelheid 

Rivierbedding 0-10m³/s  diepe bedding > 1,8 m/s bij 975m³/s  

  ondiepe bedding 1,2-1,8  
Bankzone  10-300m³/s  lage grindbank < 1,2 

Lageweerdoever 300-800m³/s  hoge grindbank 1,2-1,5m/s bij 1920m³/s  
  zandrug 0,8-1,2 
   lage oever 0.4-0.8 
Lage weerden  800-1250m³/s  lageweerdzandrug > 0,8m/s bij 1920m³/s  

  overstromingsgrasland 0,4-0,6 
   dynamisch grasland 0,6-0,8 
Hoge weerden > 1250m³/s  hogeweerdgrindbank 1,5-1,8m/s bij 3000m³/s  

  hogeweerdzandrug 1,2-1,5 
  hogeweerdleempakket 0,8-1,2 
   hogere weerden < 0.8 
   droog stroomdalgrasland 0,6-0,8m/s bij 1920m³/s  
   stroomdalgrasland 0,2-0,6 
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Aanvullend gebeurt ook een 
afbakening van waterplassen, 
strangen, nevengeulen diepe en 
ondiepe bedding op basis van 
waterdiepte, van beken vanuit 
basiskaarten (o.a. ingrepenkaart) 
en van moeras- en kwelzones 
vanuit het grondwateronderzoek.  
 
Zo krijgen we een fysiotopen-
indeling. De afbakening van 
fysisch onderscheiden eenheden, 
waarbinnen dan de vegetatie-
ontwikkeling zorgt voor een 

onderscheiden 
ecotopenverdeling. Aan elk 
fysiotoop kan een 
ecotoopsuccessie gekoppeld 
worden!  
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Hydrologische zones 
gebieden binnen eenzelfde kenmerkende bereik van 
overstromingsfrequentie 
Hydromorfologische zones 
afbakening van zones met zelfde werkzame rivierkrachten 
(stroomsnelheden) binnen hydrologische zones  
Fysiotopen 
ruimtelijke eenheden met zelfde fysische (abiotische) 
kenmerken 
Ecotopen 
ruimtelijke eenheden met zelfde kenmerken van 
vegetatiestructuur, successiestadium en abiotiek 
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Indeling hydrologische zones, fysiotopen en ecotopen 
 
Hydrologische 
zone 

Fysiotopen Ecotopen 

Rivierbedding Diepe bedding Diepe bedding 
 Ondiepe bedding Ondiepe bedding 
 Nevengeul Nevengeul 
 Strang Strang 
 Beekmonding  Beekmonding 
 Beek Beek 
 Geïsoleerde plas Geïsoleerde plas 
Zand-grindbanken Lage grindbank Grindbank 
 Steilwand Steilwand 
  Zachthoutstruweel 
Lage weerd Hoge grindbank Hoge grindbank 
 Zandrug Zandrug 
 Lage oever Lage oever 
  Zachthoutstruweel 
 Lageweerdzandrug Lageweerdzandrug 
  Lageweerdruigte 
 Overstromingsgrasland Overstromingsgrasland 
 Dynamisch grasland Dynamisch grasland 
  Zachthoutooibos 
Hoge weerd Hogeweerdgrindbank Hogeweerdgrindbank 
 Hogeweerdzandrug Hogeweerdzandrug 
 Hogeweerdleempakket Hogeweerdleempakket 
 Hogeweerdgrasland Hogeweerdgrasland 
 Droog stroomdalgrasland Droog stroomdalgrasland 
 Hogere weerden Hogeweerdruigte 
  Hardhoutstruweel 
  Hardhoutooibos 
 Moerasruigte Moerasruigte 
  Broekbos 
 Kwelmoeras Kwelmoeras 
 
Bespreking fysiotopen en ecotopen 
Rivierbedding 
Diepe en ondiepe bedding worden onderscheiden bij de laagwaterafvoer van 10m³/s 
(ondiepe bedding: zones <0.5m diep).  De grindbanken werden afgebakend vanaf 
deze laagwaterafvoerlijn aangezien de 10m³/s afvoer door de waterafvoerregeling 
over zeer lange periode optreedt op jaarbasis. 
Naast de hoofdgeul kunnen tevens nevengeulen en strangen onderscheiden worden. 
De zones van de vergraven gebieden die omwille van de diepteligging permanent 
waterhoudend zijn, in verbinding met de hoofdgeul, werden aangeduid als nevengeul 
of strang afhankelijk van de opwaartse aftakking (nevengeul bijna permanent 
meestromend). Nevengeulen zijn zeer dynamische, frequent meestromende delen van 
het rivierbed, enkel via eilanden van de hoofdgeul afgesneden. Strangen zijn 
hoogwatergeulen in contact met de hoofdgeul, die minder dynamisch zijn dan 
nevengeulen. Ook de plassen werden omwille van hun permanent waterhoudende 
karakter bij het rivierbed gerangschikt. Ze worden afgebakend op basis van de diepte, 
waarbij de plassen in vergravingszones Meers en Negenoord, omwille van hun 
specifieke ligging en verwachtte snelle opsedimentatie, als tijdelijke plas werden 
aangegeven (10-20jaar opsedimentatie). 
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nevengeul omgeven door populierenbos  strang omgeven door schietwilg 
 
Bankzone 
De zone tot de 300m³/s- lijn komt jaarlijks slechts enkele maanden boven water, 
omwille van de sterke dynamiek onstaan er zuivere grindbanken, waarop gedurende 
het korte groeiseizoen aangepaste pioniersoorten (vooral in de groepen van planten 
en loopkevers) hun ontwikkeling kunnen volmaken. Bij zeer sterke uitbreiding van 
deze zone door geulverbreding kan de dynamiek mogelijks wel zo sterk afnemen dat 
ook zand- en slibafz ettingen zullen voorkomen.  
 

 
grindbankenzone met zachthoutstruweel van Bittere wilg en Zwarte populier.  
 
Lage weerd 
De lage weerden zijn opgedeeld in de dynamische lageweerdoever en de echte lage 
weerden, om de dynamische brede meanderbochten met hun point bars en scroll bars 
te kunnen onderscheiden van de lage weerden; de minder dynamische 
overstromingszones waar graslandontwikkeling mogelijk is. De meest dynamische 
‘point bar’ locaties zijn benoemd als “hoge grindbank”, terwijl de ‘scroll bars’ als 
“zandrug” zijn benoemd. De minder dynamische oeverzones werden als “lage oever” 
aangegeven; het betreft de zones waar slibrijke zandafzettingen optreden die een 
ontwikkeling toelaten van pioniersruigten (Riviertandzaad-verbond) en rietgrasruigte. 
Op de zandruggen zal vanaf de vergraving zandafzetting optreden met 
zandpioniervegetaties (Raketten-verbond). De hoge grindbanken zullen afhankelijk 
van het grindtransport kunnen ophogen, de vegetatieontwikkeling zal zeer ijl blijven.  
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Lage weerd met zandruggen, opschietend zachthoutooibos en een beekmonding.  
 
De iets hogere lage weerd (800-1200m³/s) omvat nog drie zones, onderscheiden op 
basis van de afzetting van zand. De lageweerdzandruggen zijn dynamische plekken 
waar telkens zandpionierplekken ontstaan. Op de rest van de lage weerden kan 
graslandontwikkeling optreden, met in het dynamische grasland zandafzettingen 
waarop een Kweekgrasland-type kan ontwikkelen, terwijl de overstromingsgraslanden 
in de minder dynamische stukken een karakteristiek Zilverschoongrasland krijgen.  
 
Hoge weerd 
In de hoge weerd werd nog een onderscheid gemaakt naar overstromingsfrequentie 
en -kracht. De dynamische hogeweerdzandruggen en stroomdalgraslanden 
ondervinden bij 1920 m³/s voldoende stroomsnelheden, in tegenstelling tot de zones 
die enkel bij extreme afvoeren overstromen, aangeduid als hogere weerden. In de 
dynamische hoge weerd treffen we op dynamische oeverwallen de 
hogeweerdzandruggen. Verder van de rivier kunnen dynamische plaatsen nog 
zandafzettingen krijgen waardoor hier droge stroomdalgraslanden ontwikkelen. Dit is 
in tegenstelling tot de frequent maar niet langdurig overstroomde 
stroomdalgraslanden op de lemige profielen.  
De hogere weerden werden afgebakend als de zone van het projectgebied die niet 
overstroomd is bij 1920m³/s, en dus slechts uitzonderlijk, bij extreme afvoerpieken 
eens per 5 jaar, onderwater kom en te staan. De zone die hoger ligt dan de extreme 
afvoerpieken (3000m³/s: 115j-retourperiode) is aangeduid als  hoogwatervrije zone.  
De moeraszones worden onderscheiden vanuit de grondwatermodellering; moeras 
wordt aangegeven voor de zones waar het grondwater binnen de wortelzone 
aanwezig is (GVG < 35cm vanuit ecohydrologische studie Maasvallei); kwelmoeras 
zijn de zones waar er periodiek uittredend grondwater voorspeld wordt (ruimtelijk 
begrensd eveneens aan hand van de GVG: 0-0,05 cm).  
 
Stap 2 Ecotoopontwikkeling in tijd en ruimte 
 
Vanuit deze basisindeling in fysiotopen, gebeurt een voorspelling van de 
ontwikkelingen in de tijd en de ruimte. Hiervoor zijn een aantal modules in ACCESS 
en ARCGIS 8 aangekoppeld. 
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SUCCESSIE-MODULE 
 

 
 
Vanuit het vegetatieonderzoek (transecten) en -kartering van natuurterreinen, wordt 
de toekomstige ontwikkeling van vegetaties/ecotopen in het Grensmaas gebied 
voorspeld. Karteringen van begraasde en onbegraasde transecten in 1996 en 2001 in 
de pilootterreinen Koningssteen, Kollegreend, Kerkeweerd en Hochterbampd, 
aangevuld met permanente kwadraten verspreid over het Grensmaasgebied, werden 
verwerkt in een successieschema (zie pagina 19).  
De vegetatietypen in het successieschema werden vertaald naar de ecotopenindeling 
en de ruimtelijke verdeling/ontwikkeling wordt uitgesplitst over successiestappen per 
fysiotoop. Zo kan de ontwikkeling van ecotooparealen in de tijd aan de hand van het 
successieschema weergegeven worden. Het geeft een kwantitatief beeld van de 
ontwikkeling, waaraan we de evolutie van geschikt habitat voor doelsoorten koppelen. 
Zo kan de successie in de startfase en verderop in de tijd ten aanzien van de 
streefdoelen geëvalueerd worden.  
Voor deze vertaling in een schema per fysiotoop (bijlage 2) is de opsplitsing in 
vergraven en onvergraven uitgangssituatie een belangrijk gegeven. In de 
successietabel is er dus telkens een opsplitsing naar vergraven/onvergraven wanneer 
relevant. 

 
Vergraven kleibergingszone (Kessenich) toont mogelijkheden moerasontwikkeling.  
 
Voorts is een begraasde en onbegraasde successie geschetst voor elk fysiotoop. De 
onbegraasde successie wordt dan in de analyse vergeleken met de begraasde 
successie. De in de tabel beschreven begraasde successie wordt enkel als leidraad 
gebruikt in de analyse, aangezien de vegetatiestructuur i.c. ecotoopontwikkeling in de 
overige modules (de bosontwikkeling, terugzetting door de rivier en 
begrazingseffecten) beter ruimtelijk benaderd wordt. De overige modules dienen dus 
om de successie ruimtelijk weer te geven (we werken niet met een ‘random 
ecotopengenerator’).  
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Hydromorf. Zone jaar 0 2-5jaar 10 jaar 20 jaar 50 jaar 100 jaar
bankzone
grindbank E3 Riviertandzaadass

F3 Bittere wilgass

lage weerdoever
hoge grindbank F1 Riviertandzaadass F1 Engelse alantcons
zandrug F2 Rakettenverbond F2 Warkruidverbond

F3 Bittere wilgass
lage oever F2 Rakettenverbond F4 Rietgrascons

F5 Warkruidverbond
lage weerden

dynamisch grasland A2 timothee ass F9 Kweekass
C8 Stinkende ballote ass C8 Bramenverbond

F8 Schietwilgenbos F8 Schietwilgenbos

F9 Fioringrasass L1 Kamgrasass

C8 Rietgrasruigte C9 Bramenstruweel
overstromingsgrasland A3 Tandzaadverbond F7 Zilverschoonverb

F7 Zilverschoonverb
A3 Rietzwenkgrasass C8 Poelruitruigte

F8 Wilgenstruweel L3 Essen-iepenbos L3 Essen-iepenbos

hoge weerden
hogeweerdgrindbank A1 Wit vetkruidass A1 Wit vetkruidass

droog grasland L4 Kamgraswei L4 Zachte haverass L2 Sleedoornorde

A2 Slangekruidass
hogeweerdzandrug A2 Zacht vetkruidass L2 Sleedoornorde

C8 Wormkruidverb L3 Eiken-iepenbos L3 Eiken-iepenbos
hogeweerdleempakket A3 Rietzwenkgrasass C8 Kleefkruidverb   F8 Schietwilgenbos

F8 Wilgenstruweel
stroomdalgrasland L1 Raaigrasass L1 Glanshaverass L1 Glanshaverass

C8 Wormkruidverb L3 Essen-iepenbos
moeras

F7 Zilverschoonverb F7 Vossestaartass

 C5 Moerasspirea ruigte C9 braamstruweel F8 Wilgen(broek)bos

A3 Rietklasse C5 Grote zeggenverb F8 wilgenstruweel

kwelmoeras C7 Waterscheerlingverb C5 dotterbloemverb

C7 Waterscheerlingverb C7 Elzenbroekbos C7 Elzenbroekbos

F8 wilgenstruweel
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Naast de autogene vegetatiesuccessie bepalen een aantal ruimtelijk gedifferentieerde 
processen de plaats van de verschillende ontwikkelingen. Drie processen laten ons 
toe om de ecotopenverdeling uit  te tekenen: de rivierdynamiek met de creatie van 
pionierplekken, de bosontwikkeling die samenhangt met optredende schuifspanningen 
en de begrazing, die afhankelijk is  van de voorkeur van de grazers. Op basis van 
deze processen zal de successie ruimtelijk weergegeven worden!  
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PIONIER-MODULE 
 

 
De overstromings dynamiek kan volgens de hoogte en terugkeerperiode van 
afvoergolven geprojecteerd worden op het gebied door de tijd, waarbij telkens 
pioniersituaties gecreëerd worden. Deze pioniersituaties kunnen we lokaliseren 
binnen het gebied in de 50 jaar ontwikkeling (2710/3000 m³/s afvoer) door een 
extreme afvoerpiek in jaar 25 te situeren. De identificatie van de zones waar de 
vegetatie teruggezet wordt bij hogere afvoeren, werd afgeleid uit de 
stroomsnelheidverdeling bij hogere afvoeren, die goed geijkt kon worden met de 
waarnemingen in het terrein (bij de vele hoge afvoergolven van de laatste 10 jaar). 
 
De steilwanden in het eindbeeld 
werden afgeleid uit de frequent 
optredende afvoerpiek van 1920m³/s. 
Oevererosiewanden zijn te verwachten 
in de oeverzones van de hoofdgeul 
met hogere stroomsnelheden 
(>1,8m/s), waar het weghalen van de 
oeververdediging of een beperkte 
oeververlaging voorzien is (Vlaamse 
oevers). Kleine steilwanden kunnen 
ook ontstaan in stroomgeulen in de 
lage weerden; deze werden 
afgebakend in de 
weerdvergravingszones met 
optredende stroomsnelheden >1.2m/s, 
als lijnelementen langs nevengeulen, strangen en bij de instroming van de 
verbredingszones.  
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BOS-MODULE: Bosontwikkeling in stroomvoerend deel 
 

 
 
Gezien het belang van bosontwikkeling omwille van z’n ruwheid en stroomweerstand 
wordt in het stroomvoerend deel van het rivierbed gekeken naar de mogelijkheden 
voor bosontwikkeling. In het waterbergend deel van het rivierbed vormt 
bosontwikkeling minder een hindernis en werd ze dus ook niet in deze hydraulische 
analyse meegenomen. De analyse is overwegend gericht op het proces van 
bosontwikkeling in relatie met rivierdynamiek, waarbij de rivier instaat voor zowel de 
vestiging (door het aanbrengen van sediment en zaden) als de ruimtelijke begrenzing 
(door hydraulische stress).  
Vanuit onderzoek (Severyns ea 2001) werd afgeleid dat kieming en ontwikkeling 
bepaald wordt door de kracht en niet door de overstromingsduur, en dat tevens 
specifieke morfologische activiteit vereist is voor bosontwikkeling (vastgesteld aan 
hand van schuifspanning). Voor de verschillende fasen van bosontwikkeling (kieming, 
vestiging, overleving) werden kritische schuifspanningsranges afgeleid in de 
verschillende zones (bochten, laterale banken, oevers en nevengeulen). Ook hier 
werd een modelapplicatie ontwikkeld die de ruimtelijke ontwikkeling visualiseert en 
toelaat de ecotopenverdeling in de tijd uit te tekenen. 
 
Mogelijkheden kieming, vestiging, overleving: 
 
De kieming treedt op in beperkte banden op de grindbanken, afhankelijk van de 
voorjaarswaterstanden. Zelfs kleinere zomerpieken van 300m³/s kunnen ervoor zorgen dat 
kiemplanten uitspoelen, zodat kieming niet jaarlijks succesvol verloopt. Vestiging in de eerste 
kritische jaren gebeurt op de luwere ophogende bankzones, waar jaarlijkse piekafvoeren 
(q975) kritisch zijn. De overleving van jong vestigend bos kan minder frequente hoge 
afvoeren (q1920) overleven op plaatsen waar het substraat niet weggespoeld wordt. De 
kritische schuifspanningen voor grof grind 22 N/m², grind 13.5 N/m², grof zand 11 N/m²  en 
lemig zand 4 N/m² werden gehanteerd als leidraad bij de afbakeningen. Deze verschillende 
substraat-kritische schuifspanningen geven in de verschillende zones kritische 
grenswaarden en ze werden aangevuld en geijkt met de veldwaarnemingen en 
modelinzichten. 
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BEGRAZING-MODULE 
 

 
 

In het stroombergend deel van het rivierbed alsook de hogere delen van het 
projectgebied speelt het beheer een belangrijke rol bij patroonvorming in de vegetatie.  
Met het beoogde beheer, natuurlijke begrazing met runderen en paarden, ontstaan 
macropatronen van verschillende levensgemeenschappen door verschillen in 
begrazingsintensiteit en abiotiek. 
Voor deze modellering op schaal van het volledig Grensmaasgebied zijn voor de 
afbakening van de abiotische eenheden fysiotopen gebruikt, aangevuld met de 
bodemstructuurkaart van de niet vergraven delen in de hoge weerd. Samen met de 
initiële vegetatiestructuur vormt de voedselrijkdom van de éénheid een belangrijk 
gegeven. Voor een modellering op gebiedsschaal is de gebruikte bodemkaart niet 
voldoende gedetailleerd en is een gedetailleerdere kartering van bodem en 
geomorfologische eenheden wenselijk.  
 
De ruimtelijke verscheidenheid in begrazingsintensiteit, zichtbaar in de vegetatie, 
wordt vaak bepaald door de voorkeur en afkeur van de grazer voor de dominante 
soorten in de verschillende ecotopen (Bakker 1998). 

 
 

In de begrazingsmodule vormt deze selectie de belangrijkste basis voor de 
toekomstige patroonvorming in de vegetatie gekenmerkt door een specifieke 
grazersintensiteit. De voorkeur  en afkeur van runderen en paarden voor ecotopen 
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werd afgeleid uit voorafgaand begrazingsonderzoek in gebieden langs de Grensmaas 
(Van Braeckel & Van Looy 2003).  
 
Zowel de selectieindexen van rund en paard, als de verschillen tussen het zomer- en 

winterhalfjaar zijn gebruikt voor de 
vegetatiestructuurtypes en ecotopen. Hierbij zijn 
enkele verschillen tussen de grazers ingebracht. 
Runderen en paarden hebben als typische 
grazers een sterke voorkeur voor graslanden. 
Toch zijn er verschillen waar te nemen die vaak 
fysiologisch te verklaren zijn. Runderen vertonen 
als herkauwer een sterkere voorkeur voor 
voedselrijkere graasgronden in zowel grasland als 
pionierfase. Paarden selecteren minder op basis 
van voedselrijkdom maar meer op 

vegetatiestructuur, met de grootste voorkeur voor korte graslanden (Van Braeckel & 
Van Looy 2003).  
  

De toegankelijkheid  speelt onafhankelijk van selectie 
binnen het ontwerp van de Grensmaas met soms 
smalle, langgerekte gebieden een belangrijke rol. 
Indien een plek moeilijk bereikbaar is, zal zelfs een 
voedselrijk grasland als uitgangssituatie een lage 
begrazingsintensiteit ondervinden.  
 
Binnen de module wordt toegankelijkheid enerzijds 
bepaald door de graad van isolatie en grootte en 
anderzijds de grondwaterstanden  tijdens de 
winterperiode.  
 

Voorbeeld van de afbakening van plekken 
 
De isolatie en grootte van een plek  werd bepaald door de begrenzing van een zo 
groot mogelijk vlek binnen het ontwerpgebied met als grens, de rivierbedding, een 
plas of een buitengrens. Hierbinnen is de maximale bufferafstand per vlek de 
gebruikte maat voor toegankelijkheid en grootte van elke vlek. Alle vlekken zijn 
ingedeeld in een drie categorieën van sterk naar matig tot niet geïsoleerd.  
 
Natte en overstroomde zones  tijdens de winterperiode vormen respectievelijk 
ontoegankelijke en minder toegankelijke zones . Deze wintertoegankelijkheid is 
afgebakend op basis van het gemiddelde winterpeil van de rivier en tevens op basis van 
de hogere grondwaterspiegels die ’s winters drassige terreinen onbeschikbaar maken.  

 
Hoogwatervrije zones  zijn door het kortstondig optreden van de extreme 
hoogwaterpieken langs de Grensmaas slechts in mindere mate beïnvloed door een 
verhoging van de graasdruk. Belangrijk effecten op de vegetatiestructuur zijn hierdoor 
niet te verwachten. Ze zijn echter belangrijk voor de duurzaamheid en natuurlijkheid 
van het kuddes en hun beheer in de gebieden langs de Grensmaas. In de toekomst 
zal de kuddegrootte immers sterk oplopen en verplaatsing van deze kuddes is 
arbeidsintensief. De hoogwatervrije zones vormen de ideale uitwijkplaats voor de 
grote kuddes die binnen het Grensmaasgebied zullen grazen.  
 
Niet alleen deze hoogwatervrije zones maar ook de aaneensluiting van deelgebieden 
bevordert de natuurlijkheid van het Grensmaasgebied. Naast grote eenheden 
aaneengesloten gebied kunnen binnen de ontwerpgrenzen deelgebieden afgebakend 
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worden. Een deelgebied vormt een aaneengesloten gebied gescheiden van andere 
deelgebieden door een smalle, moeilijk toegankelijke doorgang. Vaak treedt dit op op 
plaatsen waar de zones langs de rivier smal zijn en de grindbank de enige verbinding 
vormt. 
Binnen de begrazingsmodule is binnen deze deelgebieden gewerkt. Hierbinnen zorgt 
de natuurlijke begrazing voor verschillende gradatie van begrazingsintensiteit, 
gebaseerd op de selectie-indexen per ecotoop voor het paard en rund bij lage 
dichtheden. De effecten op de vegetatie variëren ook tussen de twee grazers. De 
potentiële invloed van paarden op de vegetatie wordt vaak hoger ingeschat dan die 
van runderen (Putman 1986). Recent onderzoek (Menard et al. 2002) wees op de 
grotere dagelijkse voedselopname per metabolisch gewicht door een paard tegenover 
het rund. Uitgaande van een gel ijk aantal runderen en paarden is de patroonvorming 
in de vegetaties verkregen in de huidige modellering daardoor sterker beïnvloed door 
de selectiviteit van het paard. In een eerste stap wordt in de begrazingsmodule een 
globale ruimtelijke verdeling van structuurtypes per fysiotoop uitgevoerd, afhankelijk 
van de selectie van de grazer en de mogelijke structuurtypes die kunnen voorkomen 
binnen eenzelfde fysiotoop. In een tweede stap gebeurt een lokale verdeling van de 
structuurtypes binnen elk deelgebied voor de belangrijkste graasgronden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met verdelingen van de vegetatiestructuur die kunnen 
voorkomen onder een natuurlijke begrazing. De verhouding van hoog geselecteerde 
gebieden tegenover weinig geselecteerde gebieden speelt hierbij een belangrijke rol 
(Cornelissen en Vulink 2001). Een gebied met een klein aandeel aan hoog 
geselecteerde graslanden tegenover grote delen grindbanken en kwelzones, zal een 
grotere begrazingsintensiteit ondervinden op die graslanden dan wanneer een gebied 
voornamelijk uit voedselrijke graslanden bestaat. 
 
Naast de selectie van de grazer is bij de ruimtelijke verdeling van vegetatiestructuren 
belangrijk welke structuurtypes in de tijd binnen een fysiotoop tot ontwikkeling kunnen 
komen.   
 
Onderstaande tabel toont de ecotoopstructuurtypes van enkele fysiotopen in de tijd.  
Fysiotoop uitgangsituatie
Lageweerdzandrug onvergraven legende
Dynamisch grasland onvergraven pionier

vergraven glad grasland
Overstromingsgrasland vergraven normaal grasland

onvergraven ruig grasland
Hogeweerdzandrug onvergraven ruigte

vergraven struweel
Stroomdalgrasland vergraven bos

onvergraven
Droog stroomdalgrasland onvergraven

vergraven
Hogere weerd onvergraven

vergraven
Moeras vergraven

onvergraven
Kwelzone onvergraven

vergraven

tijd  
Aan de hand van deze werkwijze is binnen de begrazingsmodule de ruimtelijke verdeling 
uitgetekend binnen het Cumulatief ontwerp A en B na een tijdstap van 10 en 50 jaar. 
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I.2 Hydromorfologische verkenning: FYSIOTOOP-module 
 

Resultaten 
In onderstaande tabel is de oppervlakteverdeling (ha) van 
de hydromorfologische verkenning weergegeven voor de 
verschillende ontwerpen. 
 
 
 
 
 
 

 

Hydrozone Hydromorfzone NA EP CoA CoB 

Rivierbed Diepe bedding 154,72 162,77 162,02 162,95 

  Ondiepe bedding 63,89 125,05 128,46 128,47 

  WaterPlas 247,33 227,55 215,29 203,87 

Totaal Rivierbed   465,94 515,37 505,77 495,29 

Bankzone Lage grindbank 142,11 379,37 396,95 410,06 

Totaal Bankzone   142,11 379,37 396,95 410,06 

Lage weerd Hoge grindbank 43,65 35,69 57,65 58,08 

  Zandrug 26,25 97,08 160,63 183,03 

  Lage oever 3,82 31,99 39,17 39,69 

 Lageweerdzandrug 43,5 39,59 18,7 12,82 

  Dynamisch grasland 27,17 27,04 23,65 30,8 

  Overstromingsgrasland 34,95 92,51 87,59 132,54 

Totaal Lage weerd   179,34 323,9 387,39 456,96 

Hoge weerd Hogeweerdzandrug 54,14 19,76 2,11 1,64 

  Stroomdalgrasland 716,31 209,43 175,76 194,27 

  Droog stroomdalgrasland 149,68 27,69 15,37 11,62 

  Hogere weerd 841,57 1029,89 1022,07 940,53 

  Kwelzone 43,52 74,86 74,86 83,07 

  Moeras 5,17 17,52 17,52 17,83 

Totaal Hoge weerd   1810,38 1379,16 1307,68 1248,96 

Eindtotaal   2597,76 2597,79 2597,8 2597,78 
 
Buiten deze hydromorfologische verkenning, worden ook een aantal fysiotopen 
ingevuld aan de hand van de uitgangssituatie en de projectingrepen. 
Een aparte categorie is ingevoerd voor de plassen in het CoB: de tijdelijke plassen 
Meers en Negenoord. Deze opslibbende plassen kunnen in een periode van 20-30 
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jaar opgevuld geraken. Het onderscheid tussen CoB en CoA ligt voornamelijk in de 
strangen en tijdelijke plassen!  
 
 CoA CoB 
Nevengeul 12,41 12,78 
Strang 9,13 40,96 
Tijdelijke plas 8,04 50,89 
 
 
Het hoogwatervrij aandeel in de hoge weerd verschilt nog weinig binnen de 
Cumulatieve ontwerpen. Het is wel een forse toename ten opzichte van het VKA2003, 
waar de hoogwatervluchtplaatsen als problematisch werden aangegeven. 
 CoA: totaal in ingreepgebied:  579,80ha, in natuurgebied:  285,54ha 
 CoB     558,40    284,90 
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Bij de aantallen fysiotopen in de scenario’s (bijlage 5) is een toename te zien in de 
lage weerd, voor dynamisch grasland (+26), overstromingsgrasland (+71), zandrug 
(+25) en de stroomdalgraslanden (+79). Er ontstaat met andere woorden een grotere 
variatie in de zone die frequent onder rivierinvloed staat, en die met het Nederlandse 
VKA2003 te beperkt werd ontwikkeld. 
Anderzijds vermindert het aandeel dynamische plekken in de hoge weerd; hoge 
grindbank (- 41) en hogeweerdzandrug (-14). 
De ingrepen van het Vlaamse project voorzien dus overwegend een groter areaal aan 
lage weerden, met een nog verdere vermindering van dynamische hoge weerd als 
gevolg.  
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De kaarten 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 tonen de opdeling van fysiotopen voor de 
verschillende ontwerpen over het projectgebied.  
 
 
Conclusies 
De ruimtelijke verdeling op basis van de rivierdynamiek toont een sterke differentiatie 
in plekken in de bedding en de lage weerden in het eindbeeld van de Cumulatieve 
ontwerpen. In de hoge weerden vermindert de variatie onder rivierinvloed. Hier zullen 
locale bodemkenmerken en invloed van beheer een sterkere rol gaan spelen in de 
toekomst. In de begrazingsmodule zal de variatie aan bodems en de ruimtelijke 
kenmerken van de hoge weerden ingebracht worden om de ontwikkelingen in deze 
zone te schetsen. 
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I.3 Structuurontwikkeling vanaf uitvoering: SUCCESSIE-module 
 

Resultaten                                                                         
De ontwikkeling van de structuur per fysiotoop kan 
weergegeven worden in een reeks diagrammen (bijlage 6) 
en toont de ontwikkeling van de vegetatiestructuur in de 
tijdsreeks voor 50 jaar voor een scenario zonder begrazing. 
In de startsituatie is de verdeling tussen pioniervegetaties in 
de vergraven delen, en graslanden als uitgangssituatie in 
de onvergraven weerden af te lezen. Geleidelijk treedt een 
structuurdifferentiatie op. Na 50 jaar is er in dit 
onbegraasde scenario in de hoge weerd reeds een 
belangrijk aandeel bosontwikkeling aanwezig. 

 

 Ecotopen in het CoA in tijdsbeeld, onbegraasd

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

D
ie

pe
 b

ed
di

ng

O
nd

ie
pe

 b
ed

di
ng

W
at

er
pl

as

N
ev

en
ge

ul

S
tra

ng

G
rin

db
an

k

H
og

e 
gr

in
db

an
k

Z
ac

ht
ho

ut
st

ru
w

ee
l

Za
nd

ru
g

La
ge

 o
ev

er

La
ge

w
ee

rd
za

nd
ru

g

O
ve

rs
tr

om
in

gs
gr

as
la

nd

D
yn

am
is

ch
 g

ra
sl

an
d

Za
ch

th
ou

to
oi

bo
s

H
og

ew
ee

rd
gr

as
la

nd

H
og

ew
ee

rd
le

em
pa

kk
et

D
ro

og
 s

tro
om

da
lg

ra
sl

an
d

H
og

ew
ee

rd
ru

ig
te

H
ar

dh
ou

ts
tru

w
ee

l

H
ar

dh
ou

to
oi

bo
s

M
oe

ra
sb

os

M
oe

ra
sr

ui
gt

e

K
w

el
m

oe
ra

s

 0 jaar  5 jaar 10 jaar 25 jaar 50 jaar

 
 
 
 



Structuurontwikkeling: Successie-module 
__________________________________________________________________________ 

Cumulatief Onderzoek Grensmaas: Ecologie                               33 

 Ecotopen in het CoB in tijdsbeeld, onbegraasd

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

D
ie

pe
 b

ed
di

ng

O
nd

ie
pe

 b
ed

di
ng

W
at

er
pl

as

N
ev

en
ge

ul

S
tr

an
g

G
rin

db
an

k

H
og

e 
gr

in
db

an
k

Z
ac

ht
ho

ut
st

ru
w

ee
l

Z
an

dr
ug

La
ge

 o
ev

er

La
ge

w
ee

rd
za

nd
ru

g

O
ve

rs
tr

om
in

gs
gr

as
la

nd

D
yn

am
is

ch
 g

ra
sl

an
d

Za
ch

th
ou

to
oi

bo
s

H
og

ew
ee

rd
gr

as
la

nd

H
og

ew
ee

rd
le

em
pa

kk
et

D
ro

og
 s

tr
oo

m
da

lg
ra

sl
an

d

H
og

ew
ee

rd
ru

ig
te

H
ar

dh
ou

ts
tru

w
ee

l

H
ar

dh
ou

to
oi

bo
s

M
oe

ra
sb

os

M
oe

ra
sr

ui
gt

e

K
w

el
m

oe
ra

s

 0 jaar  5 jaar 10 jaar 25 jaar 50 jaar

 
 

De toename van het aandeel bos is zeer opvallend in dit onbegraasde scenario. Zonder 
begrazing kan het projectgebied over een periode van 10 jaar voor een kwart en over 50 jaar 
reeds voor de helft met bos begroeid zijn!  

 
Bosaandeel in de tijd per projectgebied 

CoA CoB tijd 

Oppervlakte (ha) Aandeel Oppervlakte (ha) Aandeel 
10jaar 678 26% 680 26% 
50jaar 1163 45% 1216 47% 

 
Vooral in de hoge weerd is de bosareaaluitbreiding uiteraard het opvallendst: 
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 hoge weerdecotopen in het CoB in tijdsbeeld, onbegraasd
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Conclusies 
De geschetste structuurontwikkeling toont het effect van de gestage bosontwikkeling op de hoge 
weerden. In de lage weerden ontstaat ook geleidelijk een aandeel struweel en bos, maar blijft 
het aandeel pionier- en graslandecotopen zeer groot. Hier werd enkel de onbegraasde 
successie geschetst, aangezien in de begrazingsmodule een verfijnde (ruimtelijk uitgewerkte) 
voorspelling van de structuurontwikkeling gebeurd onder het voorziene natuurlijke 
begrazingsbeheer. Daar zal een vergelijking gebeuren tussen het onbegraasde en begraasde 
scenario, en zullen de ruimtelijke aspecten van de structuurontwikkeling besproken worden. 
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I.4 Bosontwikkeling in het stroomvoerend deel: BOS-module 
 

Resultaten 
Als resultaat van de BOS-module kan de aanwezigheid van bos 
in het gebied na 10 jaar geëvalueerd worden. 
 
 
 
 

 
Bosplekken na 10 jaar: 
 

CoA CoB Hydrologische zone Hydromorfzone 
ha ha 

Lage bankzone (10-300m³/s) Grindbank 37,1 36,7 
Lageweerdbankzone (300-800m³/s) Hoge grindbank 24,9 26,2 
  Zandrug 66,6 75,3 
Lage weerd (800-1200m³/s) Dynamisch grasland 6,4 9,1 
  Overstromingsgrasland 17,3 26,7 
 Totaal    152,4 173,9 
 
Van deze oppervlakte is er in beide scenario’s ’ongeveer 60 ha zachthoutstruweel, 
tijdelijk struweelbos op grindbanken. Globaal zien we dat van de lage weerden zo’n 
30% ingenomen wordt door bos. In een afweging met de in vergelijking grote 
oppervlakte lage grindbank (ca 400ha), blijft de stroomsectie toch ruim voldoende 
verzekerd. De bosplekken nemen in het CoA 13% en in CoB 15% in van de 
stroomvoerende rivierbedding, bankzone en lage weerd. De hoogwatergeul van 
Hochter Bampd en de ingangen van de nevengeulen (Maasband, Nattenhoven) 
vertonen wel een grote kans op bosontwikkeling. Het toelaten van voldoende 
dynamiek respectievelijk door een verhoging van de graasdruk en een voldoende lage 
insteekhoogte voor de geulen zou hier een oplossing kunnen bieden. 
 
De stroomweerstand wordt tevens mee bepaald door de jonge struikjes in de 
vestigingsfase. Dus is het belangrijk om de spreiding van de 3 ontwikkelingsfasen te 
bekijken; kieming (1e jaar), vestiging (2-3j) en overleving (4-10j). De ruimtelijke 
verdeling toont een groot aandeel kieming in de grindbankzones. De dynamiek is er 
echter te hoog om er verder te kunnen ontwikkelen. Een gemiddeld winterhoogwater 
zal de kiemplanten van de laagste plaatsen wegspoelen. De ontwikkeling schuift 
hierdoor op naar hoger gelegen milieus. De overleving (struikfase tussen 4-10jaar) 
weerstaat een sterke stroming. We zien dat in de toekomstige situatie de krachten 
sterk afnemen op de oevermilieus waar bosontwikkeling kan optreden, zodat er nog 
slechts beperkt een uitspoeling van ontwikkeld struikgewas zal optreden (hoge 
percentages overleving). Op dit moment wordt ontwikkelend struikgewas nog op de 
meeste oevers weggevaagd.  
Hoewel de krachten globaal afnemen in de bedding, zal er hier toch een grote 
terugzetting kunnen optreden in de struweel- en bosfase, voornamelijk lokaal op 
zandruggen en fijner grindig sediment, waar erosiewerking en ontworteling dus ook 
sneller zal optreden dan in de huidige grof afgepleisterde situatie. 
  
De combinatie van de verschillende ontwikkelingsfasen toont de toekomstige 
spreiding van het bos, vooral lintvormig langs de rivier waardoor de stroomsectie 
behouden blijft (RWS 2000). De resultante bosplekken, zijn dus de plaatsen waar de 
opeenvolgende fasen kunnen voorkomen. 
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Bosontwikkeling in CoA 
Kieming Vestiging Overleving Bos Totaal Aandeel bos 

Hydromorfologische zone 
ha ha ha ha ha % 

Grindbank 175,89 154,15 325,70 37,12 396,93 9,35 
Lage oever 1,67   38,35   39,17 0,00 
Hoge grindbank 45,14 36,06 36,91 24,87 57,64 43,15 
Zandrug 86,54 100,57 152,92 66,63 160,61 41,49 
Lageweerdzandrug     9,14   18,70 0,00 
Dynamisch grasland 9,44 18,31 12,88 6,43 23,66 27,19 
Overstromingsgrasland 22,03 24,50 78,75 17,33 87,59 19,79 
Eindtotaal 340,71 333,59 654,64 152,38 917,40 16,6 

 
Bosontwikkeling in CoB 

Kieming Vestiging Overleving Bos Totaal Aandeel bos 
Hydromorfologische zone 

ha ha Ha ha ha % 
Grindbank 175,89 42,60 393,01 36,7 410,06 8,95 
Lage oever 1,32 0  67,91 0 39,69 0,00 
Hoge grindbank 44,54 45,06 48,02 26,2 58,08 45,11 
Zandrug 100,63 66,43 190,85 75,3 183,03 41,14 
Lageweerdzandrug 0 2,49 5,86 0 12,82 0,00 
Dynamisch grasland 12,97 31,09 24,19 9,1 30,80 29,55 
Overstromingsgrasland 31,11 15,23 134,12 26,7 132,54 20,14 
Eindtotaal 366,46 202,90 863,96 174 867,02 20,07 
 
 
De bosontwikkeling op de grindbanken betreft zachthoutstruweel, dat frequent 
teruggezet wordt. Op de grindbanken met bosontwikkeling, zal het zachthoutstruweel 
een periode van ongeveer 15 jaar kunnen standhouden met een terugzettting. Op de 
bankzone en de lage weerd kan voortschrijdende successie van zachthoutooibos 
optreden (hoewel voor de bankzone het deel hoge grindbank ook enkel 
zachthoutstruweel zal ontwikkelen). 
 
De kaarten 4.1 en 4.2 tonen de resultante van de BOS-Module in CoA en CoB. 
 
Conclusies 
Op 15% in CoA en 20% in CoB van het stroomvoerend deel van de rivierbedding en 
lage weerd kan een bosontwikkeling optreden. Dit bos in de stroomsectie ontwikkelt 
overwegend in linten volgens de stroomrichting, zodat de stroomweerstand relatief 
beperkt blijft.  
De kansen voor het zachthoutooibos liggen mooi verspreid langs de rivier. Het 
biotoop is een zeer snel herstellend systeem, waarin nog vele soorten van het 
riviergebied kunnen teruggewonnen worden voor de Grensmaas.  
De vergravingszones bieden uitgebreide kansen voor wilgen en populieren om te 
kiemen. De rivierdynamiek kan sturend inspelen op de vestiging van deze 
pioniersoorten. De hier geschetste ontwikkeling toont de mogelijkheden in een 10 jaar 
periode met een normaal afvoerverloop, opgemaakt op basis van een reeks 
gemiddelde afvoeren (gemiddelde zomerpiek, laagwaterperiode, jaarlijkse, 
tweejaarlijkse, 5-jaarlijkse en 10-jaarlijkse retourperiode piekafvoeren). Bij een 
langere periode zonder piekafvoeren, kan er meer zachthoutooibos vestigen, bij 
frequenter en uitzonderlijk hoge piekperiodes zal er minder bos ontwikkelen dan hier 
voorspeld is. 
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I.5 Morfodynamiek en terugzetting: PIONIER - Module 
 

Resultaten 
De optredende rivierkrachten bij piekafvoeren, 
kunnen op vele plaatsen ontwikkelingen terugzetten, 
ofwel door de erosieve kracht van het water, ofwel 
door de afzetting van sedimentpakketten. Om de 
kwaliteit van dit proces te beoordelen is naast het 
areaal van de pionierecotopen zeker ook het aantal 
plekken waar de morfodynamiek optreedt van 
belang. 
 
 
 

 
 Aantallen van pionierecotopen in de cumulatieve ontwerpen:  
Pionierecotopen CoA CoB 
Droog stroomdalgrasland 124 78 
Dynamisch grasland 248 274 
Grindbank 548 544 
Hoge grindbank 395 354 
Hogeweerdzandrug 32 18 
Lageweerdzandrug 215 153 
Zandrug 434 459 
Totaal 4390 4424 
 
Hogere piekafvoeren hebben effect in de hoge weerd, waar er kansen zijn voor een 
aantal karakteristieke pionierecotopen, die van belang zijn voor een aantal specifieke, 
zeldzame doelsoorten. Hoewel ze slechts sporadisch optreden, blijven ze over lange 
periode in het terrein aanwezig. Hoewel met het uitvoeren van het project de 
dynamiek in de hoge weerd afneemt (nog bijkomend in CoB), is het vooral de kans 
van optreden die van belang is; met name het aantal plaatsen waar het kan optreden 
(de oppervlakte doet er minder toe, kleine plekken zijn al voldoende). Hier zien we 
dus een positief effect in, temeer daar er ook dankzij het project meer grof sediment 
in de hoogwatergolf zal aanwezig zijn om grind-zandplekken op de hoge weerd te 
vormen. 
 
Pionierplekken in de hoge weerd 
 

CoA CoB Hydromorfologische zone 
Aantal Opp (ha) Aantal Opp(ha) 

Hogeweerdgrindbank 94 6,62 95 7,27 
Hogeweerdleempakket 296 123,33 263 59,53 
Hogeweerdzandrug 159 21,27 129 14,87 
 
In kaart 5.1 zijn de pionierplekken na 50 jaar aangegeven voor het CoB, na het 
optreden van een extremere afvoerpiek (de kleine verschillen met CoA en EP zijn in 
tekst en bovenstaande tabellen beschreven, op de kaart zijn ze minder opvallend). 
Het zijn de plaatsen waar na een hoogwater terug pionierplekken zullen gevormd 
worden. In de bankzone en de lage weerd zijn het de ecotopen die een frequente 
terugzetting kennen, terwijl de hogeweerdpionierplekken om de 20 à 25jaar kunnen 
optreden. Alles samen nemen deze pionierplekken exact 50% in van het 
projectgebied.     
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Kaart 5.1 toont de resultaten van de PIONIER-Module. 

 
Conclusies 
 
50% van het gebied wordt op geregelde basis teruggezet door de kracht van lagere 
en/of hogere hoogwaterpieken.  
De terugzetting van milieus zal afhangen van de rivierdynamiek in de toekomstige 
situatie. De mogelijkheid om materiaal op te nemen en een grote lading te vervoeren, 
verhoogt de kracht van de rivier en de invloed die hoogwaters zullen uitoefenen op de 
vegetatieontwikkeling. De erosie en sedimentatie moet de boetserende kracht blijven 
voor het gebied om telkens nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en soorten aan te 
voeren. Volgens de voorspelde hydraulische effecten is deze kracht in de lage 
weerden goed aanw ezig. In de hoge weerd neemt de kracht sterk af en zal dus de 
invloed van de rivier in de ontwikkelingen iets afnemen en het belang van beheer iets 
toenemen (beheerskeuzen om graslandsoorten te behouden/bos te ontwikkelen). De 
functieverandering van landbouw naar natuur betekent wel dat éénmaal ontstane 
pioniersituaties ook mogen blijven liggen. Per saldo wordt ook op de hoge weerden 
dus een positief effect verwacht. 
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I.6 Begrazing en beheer: BEGRAZING-module 
 

Resultaten 
Bij het bepalen van de macropatronen die kunnen ontstaat 
onder natuurlijke begrazing wordt gebruik gemaakt van de 
selectie van de grazers en de toegankelijkheid van het gebied. 
In de kaarten 6.1 en 6.2 zijn de zones weergegeven die in de 
winter niet of in mindere mate toegankelijk zijn ten gevolge van 
een hoge grondwaterstand (op basis van de GHG) en 
frequente overstroming. In onderstaande tabel zijn de 
oppervlaktes per deelgebied terug te vinden, samen met de 
totale oppervlakte van de deelgebieden. 
 

 
De aanwezigheid van hoogwatervrije zones vormt een belangrijk aandachtspunt naar het 
toekomstige kuddebeheer langs de Grensmaas. In de figuur zijn de hoogwatervrije zones 
zichtbaar, waarbij aan Belgische zijde van het projectgebied onderscheid is gemaakt tussen 
zones in toekomstig landbouwbeheer en beschikbaar voor het natuurbeheer. In 
onderstaande tabel zijn de zones aangegeven binnen het natuurgebied, samen met een 
beoordeling gaande van: +: voldoende; ο: matig; -: onvoldoende 
 

CoA CoB 
Wintertoegankelijk
heid Opp Wintertoegankelijk

heid Opp Gebiedsnaam Hoog-
watervrij 

Niet Minder ha 

Hoog-
watervrij 

Niet Minder ha 

Koeweide/Vissersweert/Grevenbicht + / - / + 54 205 40 376 + / - / + 52 191 40 376 

Roosteren - 4 22 5 195 - 4 22 5 195 

Nattenhoven + 5 20 7 68 + 11 19 7 68 

Meers/Maasband/Urmond + / - / - 38 92 21 244 + / - / - 39 104 11 244 

Negenoord/ Bichterweert / Elen-Heppeneert ο / + / - 23 27 5 273 ο / + / - 17 73 10 314 

Maaswinkel/Mazenhoven + / - 17 20 2 138 + / - 18 18 3 138 

Negenoord(Stokkem) + 2 1 7 26 +     

Maaswinkel(eilandje) + 1   13 + 1   13 

Itteren + 22 61 22 167 + 23 62 22 167 

Borgharen + 35 62 23 134 + 40 63 23 134 

Aan de Maas - 7 54 32 109 - 7 54 32 109 

Vallei langs de Oude Kanjelbeek + 9   9 + 9   9 

Herbricht + 37 8 11 108 + 38 14 14 108 

Hochter Bampd  3 13 6 33 + 3 14 6 33 

Kotem-Uikhoven  1 5 1 38 ο 1 5 1 38 

Kotem + 1 5 5 58 +1 1 5 5 58 

Klauwenhof  + 16 13 15 38 + 12 13 15 38 

rest   3 4 0 9  1 5 1 9 

*oppervlaktes deelgebieden zonder bedding en (tijdelijke) waterplassen  
 
Er kunnen een zeventiental deelgebieden onderscheiden worden waarbinnen de grazers 
gedurende het grootste deel van het jaar gemakkelijk tussen de foerageerplekken kunnen 
bewegen. Samen kunnen deelgebieden een grotere eenheid vormen waartussen 
verplaatsingen nog steeds mogelijk zijn maar minder frequent al voorkomen. Deze eenheden 
zijn enkel langs smalle stroken, vaak grindbanken, met elkaar verbonden. Het is aan te 
raden om deze deelgebieden met elkaar te verbinden om het proces van natuurlijke 
begrazing en de ontwikkeling van een kuddestructuren zo optimaal mogelijk te laten 
gebeuren.  
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Volgende tabel toont de samenstelling van de vijf grote eenheden die kunnen gevormd 
worden.  
 

Grote eenheden 

noordwest (Be) 465 ha noordoost (Nl) 639 ha 

Negenoord/ Bichterweert / Elen-Heppeneert Roosteren  
Maaswinkel/Mazenhoven Koeweide/Vissersweert/Grevenbicht  
Negenoord(Stokkem) Nattenhoven  
Maaswinkel(eilandje) centraal oost (NL) 244 ha 
zuidwest (Be) 237ha Meers/Maasband/Urmond 
Herbricht  zuidoost (Nl) 419 ha 

Hochter Bampd Aan de Maas Borgharen 
Kotem-Uikhoven Aan de MaasItteren/ Oude Kanjelbeek 

Kotem Borgharen Vallei langs de Oude Kanjelbeek 

 
 

 
 
Binnen deze deelgebieden is gekeken 
naar de vegetatieontwikkeling na 10 en 
50 jaar. Op basis van deze 
ontwikkelingen ontstaan gebieden die 
meer of minder geschikt zijn voor de 
grazers.  
 
Onder zeer geschikte gebieden verstaan 
we graslanden in voedselrijke zones 
zoals bvb. graslanden op de hogeweerd, 
stroomdalgraslanden,… 
Geschikte gebieden vormen ruigtes op 
droge voedselrijke plaatsen en 
graslanden op voedselarmere en/of 
meer geïsoleerd locaties.  
Niet geschikte gebieden zijn o.a. de 
open dynamische zones en 
pionierplekken zoals een grindbank, 
hoge grindbank,… maar ook dichte 
struwelen en bos.  
 
Het resultaat van deze analyse naar 
vegetatiestructuur is weergegeven in 
kaarten 6.3 tot en met  6.6. 
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q Noordoostelijke eenheid (Nl) 
 
§ Koeweide / Vissersweert / Grevenbicht (376 ha): Naast een zeer dynamisch en 

kwelrijk deel in het noorden, bestaat dit gebied na een korte ontwikkelingsperiode 
(10j) uit 150 ha geschikt graasgebied met twee kernen rond Koeweide, binnen- en 
buitendijks, beiden gedomineerd door grasland. Het buitendijks gebied Trierveld werd 
in deze modellering nog mee opgenomen maar is in de toekomst wel voorzien voor 
landbouwbeheer. Als hoogwatervluchtplaats blijft enkel een smalle zone tussen 
Koeweide en Grevenbicht.  

 
§ Roosteren (195 ha) bestaat hoofdzakelijk uit geschikt habitat (170 ha) voor grazers 

waarvan bij deze lage grazerdensiteit een kwart als grasland zeer geschikt blijft voor 
de grazers. Het overig oppervlak verruigd sterk na 10 jaar met een sterke 
verstruweling na 50 jaar. Hoogwatervrije zones voor extreme hoogwaters (3000q) 
ontbreken hier bijna volledig en kunnen een probleem vormen in de toekomst.  

 
§ Nattenhoven (68 ha) bezit een gevarieerd dynamisch deelgebied met de helft 

geschikt habitat. Dit bestaat voornamelijk uit grasland op de onvergraven delen, wat 
deels verruigt en verstruweelt na 50 jaar. 

 
q Centraal oostelijke eenheid (Nl) 
 
§ Meers / Maasband / Urmond (244 ha) bezit ongeveer 130 ha geschikt gebied voor de 

grazers waarvan na 10 jaar natuurlijke begrazing 25% sterk geprefereerd blijft, 
waaronder de onvergraven zones. Het overgrote deel van de vergraven zones 
(dekgrondberging en weerdverlaging) verruigt snel met de vorming van een mozaïek 
van vooral ruigte en grasland. Na 50 jaar treedt in grote delen van het gebied 
struweelvorming op.  

 
q Noordwestelijke eenheid (Be) 
 
§ Bichterweerd / Kerkeweerd en Elen-Heppeneert worden in het CoB verbonden tot 

een gebied van rond de 314 ha waarbij 220 ha geschikt is voor grazers. De helft 
ervan is belangrijk graasgebied met twee kernen in Bichterweerd en Kerkeweerd, die 
door het uitvoeren van het cumulatief ontwerp B verbonden kunnen worden. Na 10 
jaar zien we hier graslandontwikkeling met een gedeeltelijke verruiging, verstruweling 
of verbossing na 50 jaar die minder uitgesproken is in het CoB in tegenstelling tot het 
CoA. Het noordelijk gedeelte van het deelgebied bestaat uit een relatief smalle zone. 
Een bredere corridor kan dit gebied geschikter maken en hierdoor verruiging en 
verbossing meer afremmen. 

 
§ Maaswinkel / Mazenhoven / Leut-Meeswijk (138 ha) vormt voor grazers een 

aantrekkelijk gebied, waarvan de helft zeer geschikt is. Na 10 jaar ontstaan er zomen 
met ruigtes, die na 50 jaar sterk verstruweeld zijn. De uitvoering van het CoB 
bevordert gedeeltelijk de graslandontwikkeling in de lage weerdzone. Mogelijk 
knelpunt van het volledige deelgebied kan de langgerektheid van het gebied vormen. 
Het aanleggen van brede corridors op regelmatige afstanden met voldoende 
aantrekkelijke graasmogelijkheden is hier aan te raden.  
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q Zuidoostelijke eenheid (Nl) 
 
§ Itteren (167 ha) bezit naast een dynamisch en kwelrijk deel, een 114 ha potentieel 

geschikt habitat waarvan na 10 jaar minder dan de helft grasland is. Na 50 jaar 
ontstaat hier een mozaïek van grasland en ruigte. De kern van het graasgebied 
vormen de onvergraven valleigronden langs de Oude Kanjelbeek. In de 
dekkgrondberging zorgen kwel en een verminderde toegankelijkheid in de winter voor 
het ontstaan van hogeweerd- en moerasruigtes, zachthoutstruwelen en broekbos na 
10 en 50 jaar.  

 
§ Borgharen (134 ha) bezit een geschikt gebied van 73 ha waarvan een klein deel 

onvergraven natuur. Dit deel vormt na 10 jaar het belangrijkste habitat voor de 
grazers als grasland. Ook de dekgrondberging in dit gebied vertoont hoge 
grondwaterstanden in de winter waardoor de toegankelijkheid voor de grazer sterk 
vermindert.  

 
§ Aan de Maas (109 ha) is vooral gekenmerkt door de grote kwelzones en dynamiek 

waar een 40-tal ha geschikt habitat voor grazers verspreid voorkomt. Na 50 jaar 
verstruwelen grote delen van dit gebied bij natuurlijke begrazing. 

 
Binnen deze eenheid is een verbinding tussen de deelgebieden van Itteren en Borgharen 
eenvoudig te voorzien langs de beekloop van de Oude Kanjelbeek.  
 
q Zuidwestelijke eenheid (Be) 
 
§ Herbricht (108 ha) bestaat grotendeels uit geschikte graasgebieden met twee grote 

kernen in het oosten en het westen. Op deze onvergraven, voedselrijke gebieden 
ontstaan uitgestrekte grasland en ruigte mozaïeken. De dominantie van het 
structuurtype in deze twee gebieden kan hierbij afhangen van kleinere verschillen die 
rivierinvloed in het gebied door ingrepen.  

 
§ Kotem-Uikhoven (38 ha) bestaat uit een geschikt graasgebied op de onvergraven 

oevers, waar een mozaïek van grasland en ruigte kan ontwikkelen.  
 
§ Kotem (58 ha) is door de hoge en gevarieerde rivierdynamiek uitermate divers naar 

ecotopen en vegetatiestructuur. Natuurlijke begrazing kan vooral in het 
stroomafwaartse deel voor de meer continue beheerdynamiek zorgen waardoor de 
vegetatieontwikkeling afgeremd wordt. 

 
§ Hochter Bampd (33 ha) bestaat grotendeels uit dynamische delen met pionier en 

bosontwikkeling. Slechts een klein deel is geschikt graasgebied, voornamelijk 
gelegen op de onvergraven delen.  

 
De verbinding tussen Herbricht, Kotem-Uikhoven en Kotem kan naast een grote natuurlijke 
meerwaarde, het kuddebeheer in dit zuidwestelijke deelgebied vereenvoudigen.  
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Onder grasland, ruigte, struweel en bos verstaan we een vegetatie gedomineerd door 
dat vegetatiestructuurtype waar een bijmenging van andere structuurtypes (op 
microschaal) zeker mogelijk, zelfs waarschijnlijk is.  
De klassen van grasland-ruigte verdeling, toegekend in de begrazing-module, komen 
overeen met deze van de ruwheidsmodellering. Dit maakt de toepassing van de 
ECODYN-resultaten in de hydraulische modellering van het eindresultaat mogelijk.  
 

% ruigte/grasland Categorie ruwheid Structuurtype  
0-10 Glad grasland Kort grasland 
10-20 Normaal grasland Normaal grasland 
20-40 Ruw grasland Ruig grasland 
40-60 Open ruigte Ruig grasland 
60-80 Normale ruigte Ruigte  
80-100 Dichte ruigte Ruigte 

 
 
 
Conclusies 
 
Het Cumulatief Ontwerp voorziet tal van geschikte gebieden waar natuurlijke begrazing 
mogelijk is. Door de gevarieerde intensiteit van begrazing ontstaat hier een gevarieerd 
landschap van grasland en plekken waar de ruigte-, struweel- en bosontwikkeling meer of 
minder wordt afgeremd. Wintertoegankelijkheid en de geïsoleerdheid van een gebied 
spelen bij die differentiatie een belangrijke rol. Kwelzones ondervinden zelfs geen of 
weinig invloed van begrazing. Het aaneenrijgen van deelgebieden tot grote éénheden kan 
ervoor zorgen dat de natuurlijke begrazing zo optimaal mogelijk kan verlopen. Globaal 
genomen zijn er voldoende hoogwatervrije zones in het Cumulatief Ontwerp B.   
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I.7 Eindbeeld in de tijd: ecotoopkaarten 10-50jaar 
 

Resultaten 
Een resultante ecotoopkaart voor de situatie na 10 jaar 
toont het resultaat van de verschillende modules voor 
de ecotoopontwikkeling. Het aandeel grasland 
overheerst nog sterk in de lage en hoge weerd, ten 
opzichte van struweel en bos. De bosontwikkeling is 
uiteraard nog niet ver gevorderd, zeker niet voor 
hardhoutooibos. De huidig aanwezige bossen in 
onvergraven gebied, zijn de belangrijkste kernen. Het 
zachthoutstruweel en zachthoutooibos is wel al goed 
vertegenwoordigd dankzij z’n snelle groei. 

 
Het bos dat reeds in de startsituatie aanwezig is, in de Vlaamse locaties vooral, werd 
afgeleid uit de kartering van de Vlaamse zijde en hieruit werd het bos in onvergraven 
hoge weerd weerhouden (tevens de plaatsen waar aanplanting kortelings voorzien is 
in kader van grindherstructurering):  
Het areaal landbouw , gelegen in het projectgebied blijft de eindsituatie hetzelfde in 
alle alternatieven: 570 ha weiland, 40 ha akker binnen het projectgebied aan Vlaamse 
zijde. In deze landbouwzones wordt gestreefd naar beheersovereenkomsten. 
 
De ontwikkeling na 10 jaar voor de Cumulatieve Ontwerpen is weergegeven in de 
kaarten 7.1 en 7.3. Ze toont het resultaat van de Successie-module, Bos-module en 
Begrazings-module, samengesteld op de 10-jaar tijdsstap. De oppervlakteverdeling is 
weergegeven in tabelvorm en grafieken om de ontwikkeling van structuurklassen te 
vergelijken en het effect van de natuurlijke begrazing te tonen in de vergelijking 
begraasd-onbegraasd. 
De resultante ecotoopkaart (7.2 en 7.4) voor de situatie na 50 jaar toont het resultaat 
van alle modules interagerend op dat tijdstip; SUCCESSIE-Module + BOS-Module + 
BEGRAZING-Module + PIONIER-Module. De pionier-module speelt hier een rol in de 
terugzetting van ecotopen en het creëren van de pionier-ecotopen 
hogeweerdgrindbank en hogeweerdleempakket in de hoge weerd. 
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Ecotoopverdeling: 
 

Ecotoopverdeling 10 jaar 50 jaar 

Hydrologische zone Ecotoop CoA (ha) CoB (ha) CoA (ha) CoB (ha) 

Rivierbed Diepe bedding 162 162 162 162 

 Ondiepe bedding 128 128 128 128 

 Nevengeul 13 13 13 13 

 Strang 4 41 4 41 

 Geïsoleerde plas 215 200 207 149 

Bankzone Grindbank 338 389 348 396 

 Zachthoutstruweel 37 35 27 26 

Lage weerd Hoge grindbank 33 30 33 30 

 Zandrug 94 106 93 117 

 Zachthoutstruweel 132 118 119 81 

 Lage oever 39 39 39 67 

Lage weerd Lageweerdzandrug 16 14 9 8 

 Lageweerdruigte 24 19 28 61 

 Overstromingsgrasland 52 88 45 98 

 Zachthoutooibos 28 39 35 45 

 Dynamisch grasland 11 18 12 20 

Hoge weerd Hogeweerdgrindbank 0 0 6 7 

Hogeweerdzandrug 1 1 20 15 

 Hogeweerdleempakket 0 0 80 42 

 Moerasruigte 2 5 1 1 

 Kwelmoeras 57 69 8 18 

 Moerasbos 33 27 76 66 

 Hogeweerdruigte 425 346 263 215 

 Hogeweerdgrasland 647 725 266 263 

 Hardhoutstruweel 64 23 360 553 

 Hardhoutooibos 65 42 232 65 

Droog stroomdalgrasland 15 11 3 4 
 
In de hoge weerd zijn er dankzij het optreden van hogere piekafvoeren, ook 
pionierecotopen van hogeweerdgrindbank en hogeweerdleempakket bij ontstaan. 
Verder is er de sterke overgang van moerasruigten naar moerasbos en het verder 
ontwikkelen van struweel en hardhoutooibos na 50 jaar. De ontwikkeling van de 
verschillende structuurklassen in de cumulatieve ontwerpen wordt hieronder iets 
verder besproken. 
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Vegetatiestructuur in de tijdsreeks  
 

Vegetatiestructuur in Cumulatieve Ontwerpen na 10 en 50 
jaar
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De grafiek toont het verschil in structuurklasse-verdeling tussen de ontwerpen doorheen de 
tijd. Globaal is er een gevarieerde structuurontwikkeling te zien, waarbij opgemerkt kan 
worden dat er na 50 jaar een sterke struweelontwikkeling aanwezig is, geleidelijk zal het 
aandeel bos dus zeker nog toenemen. Er blijft evenwel ook een voldoende aandeel grasland 
aanwezig. Hierin speelt de begrazing een duidelijke rol, zoals hieronder beschreven. 
 
Begraasd-onbegraasd scenario 
Het verschil tussen het begraasde-onbegraasde scenario na 10 jaar en 50 jaar 
ontwikkeling wordt in onderstaande tabel en grafiek weergegeven voor het CoB. In 
het onbegraasde scenario is enkel de successiemodule toegepast op de basis-
fysiotoopindeling, voor de begraasde situatie is de tijdsreeks met de ruimtelijke 
uitsplitsing van de bosmodule, pioniermodule en begrazingsmodule doorgerekend.  
 
Ecotoopverdeling CoB 10 jaar 50 jaar 
Hydrozone Ecotoop onbegraasd begraasd onbegraasd begraasd 
Rivierbed diepe bedding 162 162 162 162 
  ondiepe bedding 128 128 128 128 
Bankzone grindbank 367 415 375 416 
  hoge grindbank 24 30 45 30 

  zandrug 85 118 144 117 
  zachthoutstruweel 179 103 141 101 
  lage oever 31 67 40 67 
Lage weerd lageweerdzandrug 15 14 6 8 
  lageweerdruigte 59 19 112 61 
  overstromingsgrasland 7 79 0 98 
  dynamisch grasland 2 17 2 20 
  zachthoutooibos 137 39 88 45 
Hoge weerd hogeweerdleempakket 1 1 33 42 
  moerasruigte 30 74 48 19 
  moerasbos 88 27 81 66 
  hogeweerdgrasland 202 763 106 263 
  droog stroomdalgrasland 2 11 1 4 
  hogeweerdruigte 434 105 142 215 
  hardhoutstruweel 231 23 136 553 
  hardhoutooibos 224 43 770 65 
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structuurklasseverdeling begraasd-onbegraasd 
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Deze grafiek toont dit sterke verschil tussen het begraasde en onbegraasde scenario 
voor het CoB voor de vegetatiestructuurklassen.  
 
In de ecotopenverdeling voor CA en CoB resulteert dit na 50 jaar in de volgende 
verschillen tussen onbegraasd en begraasd scenario. 
Ecotoopverdeling begraasd-onbegraasd scenario na 50 jaar 

Hydrologische 
zone Ecotoop CoA 

onbegraasd 
CoA 

begraasd 
CoB 

onbegraasd 
CoB 

begraasd 

Rivierbed diepe bedding 162 162 162 162 
  ondiepe bedding 128 128 128 128 
  nevengeul 12 13 13 13 
  strang 9 4 41 41 
  geïsoleerde plas 207 207 149 149 
Bankzone grindbank 364 368 375 416 
  hoge grindbank 46 33 45 30 
  zandrug 126 93 144 117 
  zachthoutstruweel 90 129 141 101 
  lage oever 24 39 40 67 
Lage weerd lageweerdzandrug 5 9 6 8 
  lageweerdruigte 91 28 112 61 
  overstromingsgrasland 0 45 0 98 
  dynamisch grasland 1 12 2 20 
  zachthoutooibos 36 35 88 45 
Hoge weerd hogeweerdleempakket 29 80 33 42 
  droog stroomdalgrasland 1 3 1 4 
  moerasruigte 29 1 36 1 
  kwelmoeras 11 8 12 18 
  moerasbos 74 76 81 66 
  hogeweerdgrasland 108 266 106 263 
  hogeweerdruigte 136 263 142 215 
  hardhoutstruweel 149 360 136 553 
  hardhoutooibos 815 232 770 65 
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Conclusies 
Het verschil tussen het begraasd-onbegraasd scenario is zeer groot; in de 
onbegraasde successie blijkt na 50 jaar de helft van projec tgebied met bos bedekt. 
Uit de begrazingsanalyse kan ook afgeleid worden dat de natuurlijke begrazing lokale 
ontwikkelingen sterk kan beïnvloeden. 
Er is een groot contrast tussen zéér gradiëntrijke vergravingslocaties en de meer 
homogene onvergraven hoge weerdlocaties. Wanneer in de onvergraven zones de 
uitgangssituatie van akker/grasland en meer gedetailleerde bodemgegevens 
ingevoerd zouden worden, zou hier wel deels een fijnmaziger variatie aangegeven 
worden, maar toch blijven de gradiënten en variatie betrekkelijk klein in deze zones.  
Om gefundeerde conclusies te trekken op de verschillende locaties ten aanzien van 
structuurontwikkeling en ruwheden in het ontwerp, zou deze gedetailleerde 
doorrekening wel eerst moeten gebeuren. Wanneer er fijner informatie ingevoerd 
wordt, zullen ook de effecten van ingrepen en structuurontwikkeling duidelijker 
worden, vandaar dat er voor de Vlaamse ingrepen een detaildoorrekening voorzien is 
voor de ingrepen die in 2004 verder onderzocht worden. 
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II. Evaluatie processen en soorten 
 
II.1 Methode en achtergrond 
 

Evaluatie van het rivierecosysteem  
Voor de evaluatie moet een reeks ecologische aspecten van de ruimtelijke 
ecotopenverdeling bekeken worden. Om deze aspecten af te leiden kunnen twee 
complementaire landschapsecologische visies beschouwd worden. 
De ruimtelijke configuratievisie focust op de ruimtelijke heterogeniteit in het riviersysteem. Ze 
beschouwt de afmetingen, positie en variatie van ecotopen vanuit soortvereisten. Veelal 
wordt hier vertrokken vanuit een laterale visie, naar de opeenvolging van ecotopen dwars op 
de rivier, volgens hoogteligging, afzettingsprocessen, e.d. De visie op de vereisten van het 
ecologisch netwerk betreffende ruimtelijke verscheidenheid ontstaat vanuit terrestrische 
processen van standplaatsontwikkeling en verbreiding (homeranges, dispersal strategies).  
De connectiviteitsvisie beschouwt vooral de invloed van de hydrologische proceswerking en 
aaneenschakeling van habitats, opeenvolging van ecotopen volgens de longitudinale as van 
de rivier, vanuit de rivierspecifieke verbreidings/bewegingspatronen van organismen.  
Evaluatie van de ecotopenverdeling kan dus vanuit twee invalshoeken: 
 
Laterale visie op ecotopen en processen: 

o ecotoop-oppervlakteverdelingen  
In de huidige situatie goed ontwikkelde ecotopen zoals lageweerdruigte en 
stroomdalgrasland, (Odé 2000, Van Looy 2002), krijgen de huidige 
oppervlakteverdeling als richtwaarde. De momenteel weinig ontwikkelde 
ecotopen vereisen overwegend een verhoging van oppervlakte en frequentie 
(om sterke populaties te ontwikkelen hebben sommige soorten grotere 
oppervlakten nodig!) 

o proces- en klimaatsfactoren  
Om een bosklimaat te krijgen, is een voldoende grote kern van bos nodig. 
Hiervoor zijn minimumarealen geformuleerd per bostype. De richtlijnen uit 
literatuur van bosreservaten werden overgenomen: min 5ha voor 
zachthouttypes, 20 ha voor moerasbos en 50ha voor hardhoutooibostype. 
Voor ecotopen die juist profiteren van randwerking, als zomen en struwelen 
zijn juist randlengtes een positief gegeven. Voor dit aspect werd een 
densiteitsfactor berekend.  

o soortvereisten  
Voor specifieke doelsoorten zijn uit soortmodellen minimumarealen voor 
habitat afgeleid; deze toetsing gebeurt in de doelsoortenanalyse. 

o isolatie 
Isolatiegevoelige soorten hebben een minimum aan plekken en voldoende 
grote plekken nodig, bv. A1; stroomdalgrasland en de pioniersfase ervan zijn 
isolatiegevoelig, evenals hardhoutooibos. Voor de onderscheiden 
isolatiegevoelige ecotopen werden aantals- en oppervlaktevereisten 
geanalyseerd in de huidige situatie; plantensoortenanalyse op basis van 
metapopulatietheorie (Van Looy ea 2003). 

o schaalniveau netwerk  
De formulering van het streefbeeld in termen van oppervlaktes en soorten 
(Zeearend?) maakt een afweging mogelijk van de scenario’s en het inpassen 
van de omgeving in het project 

Longitudinale visie: 
o afstanden tussen ecotopen (bv. riffles, ondiepe bedding voor vis), contact 

tussen ecotopen; beek en rivier, afweging in doelsoortenanalyse 
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o contact met rivier is van groot belang voor ruigte-ecotopen (Van Looy 2003). 
Voor graslanden is juist minder frequente overstroming interessant; dus wat 
dat betreft zijn de hogere weerden zeker nog interessant; wel moeten de 
dynamische types van stroomdalgraslanden en lageweerdgraslanden een 
voldoende contact met rivier krijgen om sediment en zaden te vangen. Het 
onderscheid tussen het stroomvoerend/waterbergend deel van het rivierbed is 
belangrijk in dit opzicht 

o frequentie/tijdstip van optreden: samenhang morfologische processen en 
pionierplekken, en tijd benodigd voor successiefasen om te ontwikkelen 

o weerstand in netwerk : kan liggen in smalle corridors, antropogene barrières 
o natuurlijk afvoerregime (‘Natural Flow Paradigm’): effect op habitats en 

temporele sequenties; nodige dynamiek in lage weerd, afvlakking 
hydropeaking Lixhe 

 
Processen 
De procesevaluatie gebeurt op basis van de ecotopen, aangezien de indeling in 
ecotopen een weergave is van de karakteristieke rivierproceswerking. Dit aspect zit 
ook overduidelijk in ECODYN verweven (hydrologische en hydromorfologische 
eenheden). Naast de evaluatie van de ecotoopverdeling, kunnen ook de intrinsieke 
wijzigingen van processen aangegeven en geëvalueerd worden (wijzigingen hydro- en 
morfodynamiek; vanuit wijzigingen waterstanden, overstromingsduren en actieve 
schuifspanningen). Deze beschrijving gebeurt aan de hand van de resultaten van de 
hydraulische modellering en de streefbeeldbeschrijving van morfologische processen 
en hydromorfologische eenheden in ‘kansrijke processen voor de toekomstige Maas’ 
(Liefveld ea 2000), waar de processen oeverafkalving, alternerende bankvorming, 
pointbar en scrollbar vorming, hoogwatergeulen, oeverwalvorming en het dichtslibben 
van geulen en of grindgaten wordt beschreven. 
De ecotopenverdeling zal getoetst worden aan de hand van opgestelde ecologische 
toetsingskaders die uitgaan van de ‘natuurlijke’ proceswerking van de Grensmaas 
(vanuit historische en actuele referenties beschreven, zie ook bijlage 3) (Helmer & 
Klink 1995, Liefveld ea 2000 Maas 2000 en Van Looy ea 2002).  
 

 
Figuur II.1 Actuele referenties Grensmaas te Meers en Allier bovenaan, onderaan historische 
referentie Grensmaas (1800 Tranchot) en geomorfologische referentiekaders. 
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Op basis van het voor de Grensmaas opgestelde ecotopenstelsel, werd de analyse gedaan 
van de huidige ecotopenverdeling en het streefbeeld (ecologisch toetsingskader) op basis 
van de 2815ha in het projectgebied, zodat de onderstaande ecotopenamoebe voor de 
Grensmaas het resultaat is. De streefbeeld-weergave zowel in verhouding als in effectieve 
oppervlaktearealen voor het Grensmaasgebied wordt in de analyse vergeleken met de 
verschillende ontwerpresultaten. Deze streefbeeldbenadering is vrij grof en biedt weinig 
ruimtelijk inzicht in het resultaat. Vandaar dat er in de conclusies minder gevolgtrekkingen uit 
gedaan zullen worden. Ze is minder bruikbaar dan de doelsoortenbenadering die hierna 
geformuleerd wordt. 
 
 

 
 Historisch 

1846 
1846% Huidig Streefbeeld % %   huidig/ 

streefbeeld 
Diepe bedding 240 12 366 225 8 162,5 
Ondiepe bedding 194 10 57 325 12 17,5 
Grindbanken 18 1 2 55 2 3,5 
Steilwand 36 2 0,8 15 1 5,5 
Strang (aangetakt) 14 0.7 355 225 8 157,5 
Plas/afgesloten strang 2 0,1 165 125 5 132 
Beekmonding 2 0.1 0,2 15 1 1,5 
Beek  13 0.6 16 20 1 80 
Zachthoutooibos 116 6 126 320 12 39,5 
Overstromingsgrasland 205 10 43 225 8 19 
Stroomdalgrasland 81 4 126 425 16 29,5 
Hardhoutbos/-struweel 152 8 106 325 12 32,5 
Moeras- en kwelzones 19 1 58 110 5 52,5 
Hooiland/weiland 305 15 800 375 13 213 
Akker 577 29 594 30 1 1980 
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Maten voor natuurlijke dynamiek en ecotoopmozaïek 
 
Maten voor de dynamiek 
Een hoge ‘natuurlijke’ rivierdynamiek wordt vanuit een natuurontwikkelingsoogpunt als 
waardevol beschouwd. In de MER Grensmaas wordt voorgesteld een factor voor de 
morfologische activiteit te hanteren. Voor deze factor worden de geërodeerde volumes 
genomen, zoals berekend uit de rivierkundige modellering. Naar monitoring toe is deze factor 
onbruikbaar. 
De natuurlijke dynamiek vormt echter wel de basis voor de ecotopenindeling in het 
Ecotopenstelsel Grensmaas (cfr. Van Looy & De Blust 1998). Wanneer een waardering van 
deze ecotopen wordt uitgewerkt, wordt impliciet de natuurlijke dynamiek mee gewaardeerd! 
Een bijkomende evaluatie voor de dynamiek wordt met dit op de Grensmaas toegespitste 
ecotopenstelsel dus overbodig     
  
Landschapsindexen 
Voor de waardering van de landschapsmozaïek en –diversiteit, worden verschillende 
instrumenten toegepast. Voor de meeste streefbeelden is een maximale heterogeniteit in het 
rivierlandschap een streefdoel. Voor deze streefwaarde kunnen diversiteitsindexen een 
goede maat vormen. De meeste diversiteitsindexen zijn echter te zeer globaliserend als 
instrument om de verscheidenheid in het streefbeeld voor de Grensmaas te waarderen. De 
variatie in soortenrijkdom, evenals de differentiatie in oppervlakte-verdeling is zeer 
ecotoopspecifiek, zodat waarderingen en index-bepalingen op gebiedsniveau onvoldoende 
een waardebeoordeling toelaten.  
 
Toch kunnen voor de landschapssamenhang een aantal maten gehanteerd worden die een 
evaluatie van de ecotoopmozaïek toelaten. De hier gehanteerde indexen zijn 
ecotoopspecifiek, maar ze laten een globale beoordeling van een aantal kritische aspecten 
van de ruimtelijke kwaliteit toe, met name de randwerking en de isolatie. Voor een 
bespreking zie ook Van Looy ea 2002. 
 
Densiteitsindex 
De oppervlakte-randverhouding is een ‘patchyness’ indicator, of een indicatie voor het 
mozaïekpatroon van de rivierecotopen. Eenheden met kleine oppervlakte-rand verhouding 
zijn een aanduiding van een herhaalde dynamiek. Het mozaïek patroon van het 
rivierlandschap met zijn vele langwerpige, kleine ecotopen is het resultaat van een frequente 
en gevarieerde verstoring. 
 
Deze vorm-index geeft een aanduiding voor het aandeel van de kern binnen de ecotopen, 
tegelijk kunnen we spreken van een maat voor de randwerking. Kleine, grillig gevormde 
ecotopen krijgen de laagste waarden, in tegenstelling tot grote ecotoopblokken met een 
relatief beperkte randlengte. Voor het ecotoop hardhoutooibos zijn grote indexwaarden 
vereist om tot een echte bosontwikkeling met een bosklimaat te komen. Voor een ruigte, 
zoom of geul wordt anderzijds een zo groot mogelijke randwerking nagestreefd. De 
beoordeling is dus sterk ecotoopgebonden. Als randwerking-gevoelige ecotooptypen kunnen 
we twee groepen onderscheiden, de positief en de negatief beïnvloede. Een positieve 
invloed is er bij alle ruigtetypes en in mindere mate ook bij de plas- en graslandtypes. Een 
negatieve invloed is er voor het hardhoutooibos, eventueel ook voor zachthoutooibos en 
moerasecotopen. 
 
Isolatieindex 
Isolatiewerking kan verklarend zijn voor de kwaliteit van een ecotoop. Een isolatiemaat kan 
de kwaliteitsbeoordeling van specifieke isolatiegevoelige ecotopen toelaten. 
De meeste isolatiematen gebruiken gemiddelde of gewogen onderlinge afstanden tussen 
ecotopen van hetzelfde type. Voor het riviersysteem kan de frequentie van overstroming als 
bijkomende parameter voor een isolatiemaat fungeren. De berekening van deze parameters 
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vergt echter al snel een omvangrijke bewerking in een GIS-omgeving. Een eenvoudiger maat 
voor de mogelijke isolatie-effecten op een ecotooptype is het aantal ecotopen van het 
ecotooptype, voorkomend in het Grensmaasgebied. Mits een correctiefactor voor het effect 
van de oppervlakte in te voeren, wordt een eenvoudige isolatiemaat gegenereerd: 
Ii  = vNtot / v(Ni x Oim ), waarin Ntot het totaal aantal ecotopen is, Ni het aantal ecotopen van 
ecotooptype i en Oim de gemiddelde oppervlakte van ecotooptype i. 
Als voor isolatie-effect gevoelige ecotooptypen kunnen we alle typen van de hoge weerd 
aanduiden (overstromingsfrequentie kleiner dan eenmaal jaarlijks). 

 
 
Habitat- en netwerkanalyse 
Het ecologische netwerk, voorgesteld door de ruimtelijke verdeling van de ecotopen, kan 
getoetst worden aan de hand van de habitatvereisten van doelsoorten die om deze reden 
geselecteerd werden. Voor de Nederlandse Voorkeursaanpak gebeurde dit reeds door 
Alterra (Van Rooij ea  2000), voor het Vlaamse voorkeursalternatief (Levende grensmaas) 
door het Instituut voor Natuurbehoud (Vanacker ea. 1998).  
Aan de hand van recente onderzoeken in het Grensmaasgebied en literatuuronderzoek van 
habitatmodellen van de geselecteerde doelsoorten, kunnen de netwerk-benaderingen 
verfijnd worden. Relevante onderzoeksrapporten: habitatonderzoek reofiele vissoorten (De 
Vocht ea 2003), laagwateronderzoek RHASIM-modellering (Liefveld 2003), ecologische 
verbindingsstudies (Econet-studies van Rooij ea, ).  
De vergelijkbaarheid met eerdere netwerkanalysen voor het project (Vanacker ea 1998 en 
van Rooij ea 2000) zal wel maximaal nagestreefd worden, maar toch zal voortschrijdende 
kennis ingebouwd worden om een voldoende betrouwbaar beeld te  kunnen geven van de 
cumulatieve effecten. 
 
 
Tevens zal op empirische basis vanuit een ecologische netwerkbenadering (aansluitend bij 
econetstudies Maasbekken Intermeuse, Zandmaas-Integrale Verkenning Maas) het 
functioneren op riviersysteemniveau geëvalueerd worden. Het eindbeeld wordt voor het 
internationale netwerkfunctioneren op niveau van het Maasbekken (op basis van 
econetstudies Maasbekken Intermeuse, Zandmaas-Integrale Verkenning Maas) geëvalueerd 
op basis van de resultaten van deze studie, in combinatie literatuurreferenties (EVIM, 
Intermeuse).  
Voor de keuze van doelsoorten werd een uitvoerige lijst gebruikt op basis van opgestelde 
ecoprofielen van riviersoorten en de Europese beschermingskaders (habitats en strikt 
beschermde soorten) van toepassing op (het streefbeeld voor) het gebied. 
De evaluatie van het ecologisch netwerk zal aangeven of de potenties en doelstellingen van 
het project gehaald worden. 
 
Naast een zuivere analyse van het projectgebied (grotendeels overeenkomend met het 
winterbed van de Maas vanaf Bosscherveld tot en met Roosteren-Heerenlaak km 57), is ook 
een omgevingsanalyse uitgevoerd voor heel de alluviale vlakte van de Grensmaas tot aan 
km 65, waarbij vooral aan Vlaamse zijde een aantal aangrenzende natuurkernen (o.a. Oude 
Maasarmen Dilsen en Vijverbroek) meegenomen worden. Aan Nederlandse zijde geldt het 
Julianakanaal als de begrenzing voor deze omgevingsanalyse. Voor de omgevingsanalyse 
werd voor de gebieden buiten het projectgebied gebruik gemaakt van landgebruikskaarten 
(Vl-NL) en de ecotopenkaart voor de Vlaamse alluviale vlakte. 
 

Toetsingskader voor doelsoorten  
De doelsoortenanalyse is gebaseerd op habitatgeschiktheidswaarden (HSI-indices) die voor 
de ontwerpen het aandeel geschikt habitat voor een doelsoort kwantificeren. Op basis van 
de habitatgeschiktheidsindexen wordt in de eerste stap per soort het geschikt habitat 
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berekend. Met rekenregels wordt dan vanuit het aandeel geschikt habitat nagegaan of het 
ontwerp voldoet om een duurzame populatie te kunnen instandhouden.  
De beschreven faunahabitatmodellen van een uitvoerige reeks doelsoorten voor het 
riviergebied werden gehanteerd om de vergelijkbaarheid met andere rapporten te verhogen 
(Vanacker ea 1998, van Rooij 2000, Duel ea 1996). 
 
 
Selectie van gidssoorten 
Gidssoorten definiëren we als de doelsoorten voor het Grensmaasproject die bepaalde 
facetten van het eindbeeld kunnen illustreren en de evaluatie van een eindbeeld toelaten. Ze 
vertegenwoordigen elk een hele groep organismen die van een specifiek deel van het 
riviersysteem gebruik maken. Ze werden gekozen op basis van hun kenmerkendheid en 
kwetsbaarheid (Habitat- en Vogelrichtlijn en Rode Lijsten), hun indicatieve waarde voor 
ruimtelijke habitatkenmerken en de beschikbaarheid van soortmodellen. 
 
Het definiëren van doelsoorten is gebaseerd op de beschrijving van voorkomende 
habitattypes van de Habitatrichtlijn en kensoorten voor de Maasvallei (Hermy 1993, Sterckx 
2002, Janssen & Schaminée 2003). De habitats waarvoor het gebied werd aangeduid, 
waarvoor de Maasvallei dus een belangrijk aandeel inneemt op Vlaams-Nederlands niveau, 
zijn in vet aangegeven. De aangeduide gebieden aan Vlaamse zijde beslaan 645ha 
(vaststelling mei 2002), aan Nederlandse zijde 302ha. Voor de habitats werd per regio een 
aandeel in percentages opgenomen. 
 
 
Stromende wateren: 

3260 submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het 
Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion.(NL 40%) vertegenwoordiger 
ondiepe bedding: Vlottende waterranonkel, en  nevengeulen: Rivierfonteinkruid 
3270 rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot Chenopodietum rubri 
p.p. en Bidention p.p. (NL 30%) vertegenwoordiger grindbanken: Riempjes 

Graslanden: 
6210 Droge graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende substraten 
(Festuco-Brometalia) 
de droge stroomdalgraslanden en -ruigten met Veldsalie, Echte kruisdistel en 
Heksenmelk als vertegenwoordigers; overige kensoorten: Sikkelklaver, Echte 
kruisdistel, Wondklaver, Tripmadam, Zacht vetkruid, Wilde marjolein en 
Voorjaarsganzerik en als Maasaandachtssoorten: Harige ratelaar en Heksenmelk  
6510 Laaggelegen schraal hooiland van Alopecurion (VL 10%) 
met Engelse alant als vertegenwoordiger 
en kensoorten vochtige graslanden Karwijvarkenskervel, Polei en Aardbeiklaver 

Ruigten: 
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland: 
Type natte strooiselruigten van Filipendulion en Senecion fluviatilis 
Met vertegenwoordiger Viltig kruiskruid; de prioritaire gemeenschappen zijn deze met 
minder algemene kensoorten Groot warkruid, Poelruit, Moerasmelkdistel, Echte 
heemst. 
Type droge zoomruigten van Aegopodion podagraria 
Vertegenwoordiger Heksenmelk (tevens voor struikvormende facies van type 6210), 
met Grensmaaskensoorten voor prioritaire standplaatsen: Donderkruid, Dubbelkelk, 
Hemelsleutel 

Bossen: 
91EO Alluviale bossen met Zwarte els en Gewone es (NL 20%, VL 6%);  
mesofiele (rivierbegeleidende) broekbossen van Alno-Padion, zachthoutooibossen 
van Salicion albae en beekbegeleidende bronbossen  
kensoorten voor deze 3 types in de Maasvallei: Zwarte populier, Stijve en Slanke 
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zegge, Elzenzegge, Paarbladig goudveil, Bittere veldkers, Moerasvaren 
91FO Gemengde bossen langs grote rivieren met Zomereik, Steeliep, Gewone 
es van Querco-ulmetum minoris (VL < 1%) 
met vertegenwoordiger Vingerhelmbloem en kensoorten Gladde iep, Kardinaalsmuts, 
Aalbes en Vogelkers   

Moerassen 
7140 Overgangs- en trilveen (VL 1%) 
Verlandingsvegetatie van Cicution virosae in laagveenmoeras van oude rivierarm met 
mesotroof kwelwater in Vijverbroek. Vertegenwoordiger Waterscheerling, overige 
kensoorten Holpijp, Hoge cyperzegge, Grote boterbloem en Moerasvaren 

De kensoorten werden overgenomen uit de argumentatie en beschrijving van de habitattypes 
voor Vlaanderen en Nederland (Hermy 1993, Sterkx 2002, Janssen & Schaminée 2003). 
 
Naast de habitatrichtlijn werden ook de prioritaire soorten voor de provincie Limburg 
weerhouden (bedreigde, kwetsbare en zeldzame soorten sensu rode lijsten, waarvoor 
Limburg een belangrijke plaats inneemt (in VL en/of Ned). Voor de selectie van gidssoorten 
werden deze soorten weerhouden die duidelijk voor een habitatanalyse in aanmerking 
komen (op basis van verspreiding en optimum in Grensmaas-rivierecotopen) en waarvoor 
voldoende kennis aanwezig is ten aanzien van habitatkwaliteit, areaal- en 
habitatnetwerkvereisten (Maas-amoebesoorten, riviereconet-netwerkanalysesoorten).  
 
Doelsoortenanalyse duurzaamheid habitatnetwerken 
Op basis van habitatgeschiktheidswaarden wordt het aandeel geschikt habitat over het 
gebied in beeld gebracht. Vervolgens wordt met een set rekenregels de populatie ingeschat 
die van het habitatnetwerk gebruik kan maken. Deze rekenregels gaan ofwel uit van het 
totale areaal geschikt habitat, ofwel van een specifiek aandeel kritisch habitat (bv. nest-
/foerageergebied), ofwel van het aantal plekken geschikt habitat en hun configuratie (zie 
bijlage 3). Zowel de HSI-waarden als de rekenregels werden overgenomen uit de literatuur, 
met een bijsturing voor een aantal soorten waarvoor specifieke gegevens over het 
habitatgebruik in het Grensmaasgebied voorhanden zijn (oa De Vocht ea 2003,). De 
beoordeling van duurzaamheid van habitatnetwerken gebeurt eveneens op basis van de 
gangbare methodes (Pouwels ea 2002, Van Oostenbrugge ea 2002). Duurzame netwerken 
definiëren we als habitatnetwerken die een levensvatbare populatie kunnen huisvesten. Een 
belangrijk onderdeel van deze analyse vormen grote kernpopulaties of sleutelpopulaties. Dit 
zijn sterke populaties die aanwezig zijn in een voldoende groot geschikt habitat en van 
waaruit marginale habitat in de omgeving telkens geherkoloniseerd kan worden en in het 
netwerk functioneel is. De criteria voor sleutelpopulaties en duurzame netwerken, zijn 
gebaseerd op internationaal gehanteerde waarden (oa. Vanuit LARCH). Verschillen hierin 
zijn gelieerd aan de reproductiecapaciteit, levensduur en generatieduur. 
 

Voor de plantensoorten werden de principes van de metapopulatietheorie ingepast in de 
benadering van de vereisten aan de ecotopenverdeling. Doelsoorten werden uitgekozen 
waarvoor duidelijke aanwijzingen aanwezig zijn dat ze gevoelig zijn aan extinctieprocessen 
die gebonden zijn aan het verdwijnen en nieuw creëren van standplaatsen in het gebied. De 
soorten zijn dus niet afhankelijk van de oppervlakte van ecotopen, maar wel aan het aantal 
plekken, opdat er voldoende populaties kunnen vestigen opdat de overleving van de soort in 
het gebied gegarandeerd kan worden. De waardering berust op de analyse van de huidige 
frequentie van bezetting van geschikte standplaatsen (frequentie in ecotopen-dataset; 
frequentie van soortvoorkomen per aantal geschikte ecotopen in Grensmaasgebied). 
 
Deze floratoetsing werd specifiek voor de Grensmaas ontworpen op basis van de uitgebreide 
Grensmaasdataset. Vanuit de resultaten van het vegetatieonderzoek, werden kritische 
parameters afgeleid voor doelsoorten van verschillende groepen (Van Looy ea 2002, Van 
Looy  2003). Voor bossoorten geldt de periodieke verstoring en plekgrootte als belangrijkste 
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factor, voor de ruigten de rivierinvloed en voedselrijkdom (onafhankelijk de grootte en 
fragmentatie), voor de pioniers- en graslandvegetaties geldt isolatie als belangrijke 
parameter.  
Vanuit de analyse van deze sturende factoren werden gidssoorten geselecteerd voor de 
verschillende groepen en standplaatsen en werd op basis van het huidige voorkomen 
(Grensmaasecotopenkartering 1999), een inschatting gegeven van de populatieontwikkeling 
(populatie/plekken criterium) in de rekenregels.    
De duurzaamheid wordt getoetst aan de kritische habitatfactoren; isolatiegevoeligheid voor 
grasland- en pioniersoorten, successiesnelheid en overstromingsinvloed voor ruigtesoorten 
en grootte van plekken voor bossoorten. Afgeleide regels voor duurzame habitatnetwerken 
werden als volgt vastgesteld: 
 

 Sleutelpopulatie  
(plekgrootte, ha) 

Duurzaamheid        
incl. sleutelpopulatie  
(# populaties) 

Duurzaamheid zonder 
sleutelpopulatie                      
(# populaties) 

Pioniers > 0.5 > 15 > 100 
Grasland > 2.5 > 150 > 200 
Ruigte > 10 > 50 > 100 
Bos > 25 > 30 > 100 

    
 
Schaal gidssoorten; niveau van habitatgebruik en verspreidingscapaciteit binnen het netwerk  

Dispersie lokaal 
< 5km 

 regionaal 
5-100km 

  nationaal 
> 100km 

 

Habitat micro 
0-1ha 

 meso 
1-20ha 

micro 
0-1ha 

meso 
1-20ha 

macro 
> 20ha 

meso 
1- 20ha 

macro 
> 20ha 

stromende 
wateren 

weidebeekjuffer kleine tanglibel rivierdonderpad barbeel  ijsvogel  

  beekrombout vlottende 
waterranonkel 

kopvoorn    

   rivierfonteinkruid sneep    
plassen kleine 

modderkruiper 
   bever otter zeearend 

      zwarte wouw   
pionier grindwolfspin  riempjes oeverzwaluw   visdief   
 blauwvleugel-

sprinkhaan 
rugstreeppad smalle raai   kleine plevier  

grasland grote tijm  veldsalie engelse alant das   
 wilde kruisdistel   paapje    
        
ruigte viltig kruiskruid  heksenmelk rietgors  grauwe 

klauwier 
kwartelkoning 

    roodborsttapuit    
    geelgors    
bos vingerhelmbloe

m 
 zwarte populier wielewaal middelste 

bonte specht 
kwak aalscholver 

       zwarte 
ooievaar 

moeras moerasvaren boomkikker  blauwborst zwarte stern waterral bruine 
kiekendief 

 waterscheerling kamsalamander     roerdomp 
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Pilootproject Meers toont de weg! 
 
Op enkele jaren tijd is het gebied van het pilootproject uitgegroeid tot een baken in 
het Grensmaasgebied, aantrekkingspool voor de zeldzame Grensmaassoorten van 
de rivierbedding en grindbanken. De populatie van Barbeel, Kopvoorn, Grindwolfspin 
en Kleine plevier ontdekten het gebied snel en verkiezen het momenteel boven de 
rest van het Grensmaasgebied omwille van de aanwezige variatie aan habitat. Een 
hele reeks doelsoorten koloniseerden het gebied ondertussen: Beekrombout, Kleine 
tanglibel, Blauwvleugelsprinkhaan, Riempjes, Slijkgroen, Vlottende waterranonkel, 
Rivierfonteinkruid en Oeverloper. Alle soorten op een rijtje (Kurstjens 2000) zijn 
daarmee alle gidssoorten van de aanwezige ecotopen in het pilootproject aanwezig! 
We mogen dus concluderen dat kolonisatie in het Grensmaasgebied ontzettend snel 
kan gaan en met het Grensmaasproject zeker grote kansen op natuurherstel te 
wachten liggen.  
Onderstaande figuur toont tegelijk dat ook de ecotoopontwikkeling volgens 
verwachting verloopt, en bijna onmiddellijk na de ingrepen van start gaat.  
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De ontwikkeling van ecotopen zoals voorspeld met ECODYN, zien we in het pilootproject 
Meers ook duidelijk verschijnen in het terrein. 
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II.2. Afweging toetsingskaders: procesevaluatie 
 

Hydrologische en morfologische effecten 
 

Waterstandseffecten 
Maximumeffecten lopen op tot 2m  waterstandsdaling, vooral bij een afvoer van 
975m³/s waarbij de stroomsectie zich nog binnen de ‘bankfull’ bevindt en er dus grote 
effecten optreden op de vergravingslocaties, evenals bij een afvoer van 1920m³/s, 
waar de peilverlaging het sterkst is van alle afvoeren. 
Vermits deze afvoeren frequent optreden, zullen deze forse verlagingen effect hebben 
op de ontwikkelingen in het gebied; enerzijds zullen overstromingsgevoelige 
vegetaties (bv. boomsoorten op lagere plaatsen of stroomdalgrasland op 
hogergelegen plaatsen) minder langdurig onderwater komen en dus meer kansen 
krijgen. Tegelijk zullen overstromingsafhankelijke vegetaties lokaal teruggedrongen 
worden en zal de aanvoer van zaden op de hogere weerden op veel plaatsen minder 
frequent optreden.   
 

 
Figuur II.2 Waterstandsverschil Q975: grootste effecten op moment van bankfull 
binnen de bedding.  
 
Ecologisch gezien heeft de daling binnen de bankfull weinig effect op de steile 
oevers, wel effect op de lage weerden, waar overstromingsfrequenties omlaag gaan; 
vooral voor de hoogwatergeulen en uiterste weerdvergravingszones is het van belang 
dat hier toch een frequente overstroming optreedt. Het extreme effect uit zich in het 
ontbreken van lage weerden in de grote vergravingszones (onmiddellijke overgang 
van rivierbed naar hoge weerd!).  
 

Waterstandsverschil CO_B - A0

-2
-1,9
-1,8
-1,7
-1,6
-1,5
-1,4
-1,3
-1,2
-1,1

-1
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Maas (rkm)

W
at

er
st

an
ds

ve
rs

ch
il 

(m
)

Q=975m3/s (WAQUA)



Afweging toetsingskaders: procesevaluatie 
___________________________________________________________________________ 

74                                          Cumulatief Onderzoek Grensmaas: Ecologie 

 
Figuur II.3 Waterstandsverschil Q1920: maximale waterstandseffecten 
 
Er ontstaat in de hoge weerden een grote oppervlakte die bij 1920m³/s (retourperiode 
5jaar) niet meer overstroomt, en dus als vrijwel hoogwatervrij te klasseren is! Dit 
resulteerde in de enorme terugval van de dynamische stroomdalgraslanden in de 
hoge weerd naar hogere weerden van A0 naar CO.  
 
In het rivierbed en de lage weerd treden beperkte effecten (tot 0.5m) op tot 300m³/s . 
Vooral de indirecte effecten (grondwater, sedimentatie) zijn van belang!  De effecten 
op de grote vergravingslocaties zijn wel vrij groot, zodat op deze zones langere 
periodes ondiepe zones aanwezig blijven, en er voornamelijk een effect op 
stroomsnelheden in deze zones merkbaar is. Rond 500m³/s treedt er op de grote 
vergravingslocaties een waterstandsdaling tot 1.5m op; het water wordt hier uitgestort 
in de verbrede zones, maar zal wel een voldoende stroming in deze zones 
garanderen om een differentiatie in afzettingen van sediment en zaden te bekomen.  
 
 
Morfologische processen  
De volgende processen werden als kansrijk aangegeven voor de toekomstige 
Grensmaas (Liefveld ea 2000): oeverafkalving, alternerende bankvorming, pointbar en 
scrollbar vorming, hoogwatergeulen, oeverwalvorming en dichtslibben geulen en of 
grindgaten. Hiermee hangt samen de kansrijkdom voor ecotopen als ondiepe bedding, 
steilwanden, grindbanken, strangen, zachthoutooibos en dynamische ruigte. 
Om de morfologie in beeld te brengen is een weergave van de ontwerpen bij een 
extreme afvoerpiek interessant. Hierin zien we de uits preiding van de dynamiek over 
de lage weerden en rivierbedding in het Cumulatief ontwerp, in vergelijking met het 
Nulalternatief, waar er tevens in de hoge weerd nog een grote dynamiek aanwezig is. 
De sterke dynamiek in de hoge weerd vermindert dus aanzienlijk in CoA en nog meer 
naar CoB, zodat het eindbeeld meer overeenkomt met de natuurlijke situatie van 
dynamische lage weerden en weinig verstoorde hoge weerden, van belang voor 
verstoringsgevoelige soorten in de hoge weerd, voornamelijk in de ecotopen 
stroomdalgrasland, geïsoleerde plas  en moeras. 
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Figuur II.4 Stroomsnelheden bij hoogwaterpiek Q3000 in de verschillende ontwerpen. 
 
Oeverafkalving en het uitschuren van steilwanden bij hoogwatergeulen, kan in beeld 
gebracht worden door de plaatsen aan te duiden waar de kritische schuifspanning 
overschreden wordt, in combinatie met kennis van locale topografie en 
stroompatronen (bochtstraal). Voor de hoofdbedding van de rivier kunnen we stellen 
dat alle oevers die niet afgegraven worden en niet-verdedigd zijn, zullen afkalven. 
Hiervoor kan ook het proces van ‘banksliding’ aangegeven worden, waarbij oevers in 
situaties van waterverzadiging zullen afbrokkelen en zo telkens verse steilwanden 
zullen ontstaan en de rivier gevoed wordt met sediment. In de POL-MER-rapporten 
wordt aangegeven dat oevers waar de stroomsnelheden 3.5m/s en meer bedragen 
erosief zijn, en verdedigd moeten worden.  Dan blijven er slechts  beperkte trajecten 
over om oevers te laten afkalven. Aan Nederlandse zijde blijven de oevers die niet 
vergraven worden, verdedigd. Aan Vlaamse zijde liggen er meer mogelijkheden om 
oevers te laten afkalven (figuur  ). Voor de geulverbredingen en nevengeulen, tonen 
de plaatsen met hoge schuifspanningen de locaties waar steilwanden kunnen 
ontstaan door uitschuring van de aanwezige bodem.   
 
 
Kansen voor steilwanden liggen naast de Maasoevers in de nevengeulen; vooral deze 
van Elba, lokaal ook in deze van Herbricht en Maasband. Voorts  ontstaan er lokaal 
kansen op kleine steilrandjes in de ontgravingslocaties Bosscherveld, bij de 
oeververlagingen aan Vlaamse zijde en bij de instroom van de grote locaties Itterse 
weert en Meers.  
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Figuur II.5 Stroomsnelheden bij Q1920 in A0 en afbakening steilwanden in CoB 
 
Historische processen die als niet-kansrijk werden aangegeven, maar volgens onze 
verwachting toch van belang zijn voor de grensmaas: 
- eiland- en nevengeulvorming 
- meanderafsnijding 
De verlegging van de hoofdgeul met de bijhorende processen van eiland- en 
nevengeulvorming en meanderafsnijding, zullen niet als morfologisch proces op 
trajectniveau aanwezig blijven. In de beginperiode zal de rivier nog wel boetseren aan 
geulen en eilanden, maar de vrijheid om de hoofdgeul te blijven verschuiven, zoals de 
Allier, krijgt de Grensmaas niet terug. Dat grote morfologische proces op 
trajectniveau, dat wel aanwezig was in de historische Maas, mag dus niet terugkeren. 
Hoe de rivier zal reageren op deze gedeeltelijke vrijheid blijft nog deels de vraag, 
hoewel met de overdimensionering van de ingrepen deze morfologische kracht aan de 
rivier ontnomen wordt, en de proceskarakteristiek dus beperkt blijft tot de 
hogergenoemde kleinschalige morfologische processen. 
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Grondwateraspecten 
Moeras en kwelgeulen zullen volgens het grondwatermodel ontstaan over grote delen van de 
vergraven weerden en locaal aan de rand van de kleibergingen van Bosscherveld, Itteren en 
Koeweide (Slapersdijk). 
Voor de vergraven weerden valt er geen duidelijk zichtbaar effect te verwachten, gezien de 
snelle onttrekking, wegzijging van het grondwater in de grindige ondergrond. Toch valt te 
verwachten dat in de lage weerden natte depressies en tijdelijke poelen, goede kansen 
zullen krijgen.  
Zowel voor de situatie aan de rand van h et onvergraven gebied, als de situatie bij de 
kleibergingen, valt te verwachten dat de kweltoevoer afgeleid zal worden in ‘tijdelijk 
stromende’ kwelgeultjes. Gezien de geringe kweltoevoer valt de ontwikkeling van nieuwe 
kwelmoerassen vergelijkbaar met Vijverbroek of Kingbeekbronbos niet te verwachten. 
Grotere vlekken van grondwaterbeïnvloede moerassituaties in lageweerddepressies, 
hoogwatergeulen en op kleibergingen behoren evenwel tot de mogelijkheden.  
  
Ecologisch toetsingskader en historische referentie 
Op basis van het voor de Grensmaas opgestelde ecotopenstelsel, werd de analyse gedaan 
van de ecotopenverdeling in de verschillende ontwerpen en het streefbeeld (ecologisch 
toetsingskader) voor het projectgebied. Deze benadering geeft een ruwe beoordeling omwille 
van de beperkingen van de opgemaakte streefbeelden. De analyse is minder bruikbaar dan 
de doelsoortenbenadering die hierna geformuleerd wordt, dus houden we het hier op een 
presentatie van de verschillende streefbeeld-eindbeeld vergelijkingen. 
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Toetsingskader hydrologische zones MER Grensmaas (Helmer & Klink 1995)  uitgedrukt in 
aandeel ten opzichte van het streefbeeld (streefbeeld is waarde 1).  

 
 
De grindbankenzone voldoet ruimschoots aan de verwachting, de lage weerd haalt enkel in 
het CoB het streefbeeld (waarde 1), de hoge weerd neemt nog steeds een te groot aandeel 
in. 
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Het toetsingskader van de ecotopen uitgedrukt in aandeel ten opzichte van het 
streefbeeld (streefbeeld is waarde 1).  
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Het ecologische toetsingskader uitgedrukt in oppervlakten. 
 
Voor de ontwerpen (EP, CoA-B) valt het overschot aan grindbanken en hogere weerden op, 
een tekort is er bij dynamische ecotopen (dynamisch grasland, overstromingsgrasland, 
stroomdalgrasland en hogeweerdzandrug). Ook de ecotopen nevengeul, strang en 
zachthoutooibos blijven beneden de ‘vooropgestelde’ oppervlakten.  
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Oppervlakte, frequentie en vorm van ecotopen 
 
De tabel met de ecotopenverdeling na 10 jaar voor het CoB, waarin de ecotoopkenmerken 
van aantallen, perimeters en oppervlakte van plekken is verzameld (bijlage 5), werd verder 
uitgediept in de landschapsindexen voor ecotopen. Deze situatie wordt gebruikt om het 
ontwerp te evalueren naar de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Isolatieindex 
De frequentie van een ecotoop kan van belang zijn voor de kwalitatieve ontwikkeling van het 
ecotoop, omwille van verbreidingskenmerken van doelsoorten. Met een isolatieindex kan 
voor elk ecotooptype de gevoeligheid weergegeven worden.  
Isolatie is van belang voor graslanden en pioniers in de hoge weerd; vele geïsoleerde 
patches komen voor waarin zeldzame soorten als relict aanwezig zijn; ontsnippering van 
deze relicten is van groot belang. In de nieuwe situatie zien we dat enkel de 
hogeweerdzandrug een kritische index-score (>1) vertoont. Aangezien het een pionier-
ecotoop betreft, bestaat de kans dat de isolatie voor de soorten van dit ecotoop niet zo’n 
gevaar is. Recent onderzoek naar pioniergemeenschappen van duingraslanden in de 
kustduinen (Bossuyt ea 2003) toont aan dat niet zozeer het zeldzame voorkomen van het 
ecotoop het probleem is, als wel de onderlinge afstand, en de mogelijkheden voor de 
aangepaste soorten om de plek te bereiken. Pioniersoorten zijn immers iets dynamischer in 
het profiteren van kansen en het ontwikkelen van metapopulaties. Toch blijven de 
pioniersmilieus in de hoge weerd een belangrijk aandachtspunt voor het project. 
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Densiteitsindex  
 
De densiteit van het ecotoop is weergegeven als de inbreng van de perimeter ten opzichte 
van de oppervlakte van het ecotoop. Het is dus een vormkenmerk dat van belang is voor de 
ecotopen waarvoor randwerking een rol speelt. Ecotopen met negatieve randeffecten zijn 
bostypes van de hoge weerden. Hiervoor is een indexwaarde >10 wenselijk.   
Hardhoutooibos (13.3) scoort voldoende hoog, moerasbos (5.2) scoort te laag, het is ook 
slechts zeer beperkt aanwezig. Het hardhoutooibos scoort tamelijk goed, hoewel het aanbod 
aan grotere boskernen in het gebied na 50 jaar ook nog beperkt blijft.  
In mindere mate geldt de waardering van kernen ook voor zachthoutooibos (7.3) en moeras 
(8.5), die echter ook vrij laag scoren. 
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Ecotopen met positieve randwerking situeren we in mantels en zomen, in de ecotopen 
zachthoutstruweel en lageweerd- en hogeweerdruigte. De densiteitsindex moet een 
maximum van 5 nastreven. De streefwaarde wordt wel nog licht overschreden in deze 
ecotopen, maar over het geheel beschouwd ontstaan er in het gebied ruim voldoende rand- 
en zoomsituaties, zodat hiervoor het streefbeeld zeker bereikt wordt.  
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II.3 Doelsoorten en habitatnetwerken 
 

Doelsoortenmodellering 
De resultaattabel met aanduiding van duurzame habitatnetwerken in de verschillende 
varianten toont onmiddellijk de verschillen tussen de ontwerpen.  

Hydrozone Soort Huidig Eindplan CoA CoB 
Rivierbedding Barbeel I + ++ ++ 
 Kopvoorn + ++ ++ ++ 
 Rivierdonderpad + ++ ++ ++ 
 Vlott.waterranonkel I ++ ++ ++ 
 Rivierfonteinkruid 0 ++ ++ ++ 
 Sneep + ++ ++ ++ 
 Kleine tanglibel I ++ ++ ++ 
 Beekrombout I ++ ++ ++ 
 Otter 0 I I I 
 Kleine modderkruiper I I + + 
 Bever 0 I + ++ 
 Ijsvogel I I + ++ 
 Weidebeekjuffer I I + ++ 
Bankzone Riempjes I ++ ++ ++ 
 Visdief I + + ++ 
 Kleine plevier I ++ ++ ++ 
 Grindwolfspin I ++ ++ ++ 
 Blauwvleugelsprinkhaan I ++ ++ ++ 
Lage weerd Rugstreeppad 0 + ++ ++ 
 Engelse alant I ++ ++ ++ 
 Kwartelkoning I I I I 
 Paapje 0 I I I 
 Zwarte populier  I ++ ++ ++ 
 Heksenmelk   + ++ ++ ++ 
 Kwak  0 + + ++ 
 Aalscholver  + 0 I I 
 Rietgors + ++ ++ ++ 
Hoge weerd Grauwe klauwier 0 + + + 
 Roodborsttapuit I + + + 
 Geelgors + + ++ ++ 
 Viltig kruiskruid + ++ ++ ++ 
 Smalle raai I + ++ ++ 
 Grote tijm I + ++ ++ 
 Veldsalie  I ++ ++ ++ 
 Echte kruisdistel I + ++ ++ 
 Das I I I I 
 Waterral I 0 I I 
 Boomkikker  I + ++ ++ 
 Moerasvaren I ++ ++ ++ 
 Waterscheerling I + ++ ++ 
 Kamsalamander I + ++ ++ 
 Bruine kiekendief 0 0 0 0 
 Roerdomp 0 0 0 0 
 Vingerhelmbloem + ++ ++ ++ 
 Wielewaal I I + + 
 Middelste bonte specht 0 I + + 

In blauw de Europese beschermingssoorten van Habitat en Vogelrichtlijn.  
0 = afwezig, I = kleine populat ie, + = sleutelpopulatie, ++ = duurzame populatie.  
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Bespreking gidssoorten per groep 
Voor de individuele soortprofielen en beschrijving van habitatgebruik binnen het 
riviergebied en Grensmaasontwerp, verwijzen we naar de rapporten die in de 
methodebeschrijving vermeld zijn (vooral van Rooij ea 2000, Vanacker ea 1998, Van 
Looy & Vanacker 1999 en Duel ea 1996). De resultaten van de analyse zijn 
weergegeven in bijlage 7 . 
De aanwezigheid van grensoverschrijdende netwerken en de verschillen tussen de 
Vlaamse en Nederlandse aanpak worden geïllustreerd aan de hand van de 
populatiemaat in het CoB na 10 jaar. Voor de evaluatie van het CoA ontwerp moet wel 
in rekening gebracht worden dat vrijwel het gehele projectgebied aan Vlaamse zijde 
ook in dit ontwerp reeds een natuurbestemming krijgt. De vergelijking tussen CoA en 
CoB toont zo het rendement van de ingrepen van de Levende Grensmaas aan 
Vlaamse zijde.  
Het onderscheid tussen het grensoverschrijdend ontwerp (CoA met Boertien-ingrepen 
ten opzichte van Nederlandse VK A2003) en de eenzijdige uitvoering wordt hier dus 
wel kwantitatief weergegeven door de uitgesplitste tabellen naar Vlaams-Nederlandse 
populaties. 

 
Vissen: 
 

Soort Land 
Populatie 
 eenheid 

Barbeel B 1276 Repr eenheid 
 NL 1486 Repr eenheid 
Kopvoorn B 440 Repr eenheid 
 NL 607 Repr eenheid 
Rivierdonderpad B 1213 Repr eenheid 
 NL 1413 Repr eenheid 
Sneep B 1212 Repr eenheid 
 NL 1399 Repr eenheid 
Kleine modderkruiper B 202 Repr eenheid 
 NL 19 Repr eenheid 

 
De gidssoorten Barbeel, Kopvoorn, Rivierdonderpad, Sneep en Kleine modderkruiper 
worden voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van populaties, overwegend 
afgewogen op de paaihabitat. Hoewel het onderzoek naar de populaties van Barbeel 
en Kopvoorn (De Vocht ea 2003, Coeck ea 2000) ook de juveniele stadia en hun 
habitat als kritisch beschouwt, is het areaal paaihabitat de best te kwantificeren 
parameter in het gebied. De gehanteerde rekenregels voor Barbeel en Kopvoorn 
werden op basis van dit onderzoek sterk bijgesteld, zodat een realistischer inschatting 
ontstaat van het effectief beschikbare paaihabitat binnen het rivierbed. Voor Barbeel 
en Kopvoorn gebeurde een inschatting van de fractie aan beschikbare fijngrindige 
banken in de zomerbedding, gecombineerd met een aandeel geschikt paaihabitat bij 
beekmondingen, op basis van de observaties in de huidige bedding (en 
Geulmonding). De beekmondingen geven een belangrijke opwaardering van de 
aanwezigheid van geschikte paaihabitat. Vandaar dat er met de toevoeging van de 
Vlaamse ingrepen, nog een belangrijk aandeel 
paaihabitat (en reproductieve eenheden) bijkomen.  
Voor Rivierdonderpad en Sneep, gelden de strangen en 
nevengeulen als belangrijke habitats, waarbij voor de 
Sneep vooral de beken nog een sleutelrol spelen in de 
voorziening van paaihabitat. Bij deze soorten speelt dus 
voor de Nederlandse zijde de verbrede bedding en de 
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nevengeulen positief, voor de Vlaamse zijde de strangen en herstelde 
beekmondingen. De Kleine modderkruiper is een soort van meer geïsoleerde wateren 
in het riviersysteem, waarbij zijn grote selectiviteit ervoor zorgt dat we geen duurzame 
populatie van deze soort in het gebied kunnen verwachten. De plassen aan Vlaamse 
zijde bieden wel habitat voor een beperkte populatie, aan Nederlandse zijde biedt het 
Grensmaasgebied weinig habitat voor deze soort. De combinatie met aansluitende 
gebieden, zoals het Maasplassengebied, geldt natuurlijk als mogelijkheid bij uitstek 
voor vispopulaties om tot duurzame habitatnetwerken te komen. Verbetering van 
vismigratiemogelijkheden door het wegnemen van barrières bij beekmondingen en 
stuwen zien we als een autonome ontwikkeling op het moment. Aan Vlaamse zijde 
worden 6 beekmondingen hersteld, wat een aanzienlijke verbetering betekent voor het 
cumulatief ontwerp ten opzichte van het VKA-ontwerp.     
De verbetering van de waterkwaliteit blijft een belangrijke randvoorwaarde voor de 
meeste stroomminnende vissoorten in de Grensmaas. In het overzicht van knelpunten 
voor vissoorten in de Grensmaas (Schouten en Quak, 1994), is voor de gebruikte 
gidssoorten zuurstof het belangrijkste knelpunt, naast het debiet voor de Barbeel. 
Zuurstofgehalten blijven een kritische factor tijdens de laagwaterperioden. Een 
verdere verbetering van de waterkwaliteit, voornamelijk vermindering van organische 
belasting, zoals voorzien in het Maasactieprogramma (ICBM 1998), is dus een 
noodzaak voor de populaties van gidssoorten in het gebied.    
 
Ongewervelden 

 

Soort Land 
Populatie 
 Eenheid 

Beekrombout B 197516 Aantal exemplaren 
 NL 145457 Aantal exemplaren 
Kleine tanglibel B 15624 Aantal exemplaren 
 B-NL 275400 Aantal exemplaren 
 NL 24380 Aantal exemplaren 
Weidebeekjuffer B 22 Populaties 
 NL 13 Populaties 
Grindwolfspin B 5313 Repr eenheid 
 NL 17835 Repr eenheid 
Blauwvleugelsprinkhaan B 51 Repr eenheid 
 NL 247 Repr eenheid 

 
Libellen 
Kleine tanglibel, Beekrombout en Weidebeekjuffer zijn voor hun voortplantingshabitat 
(en hun larvale stadia) afhankelijk van stromende wateren zoals beken, nevengeulen 
en ondiep zomerbed. De Kleine tanglibel is gebonden aan grindige substraten van het 
ondiepe zomerbed en nevengeulen, de Beekrombout aan zandige bodems van 
strangen en nevengeulen, terwijl de Weidebeekjuffer de fijnere substraten en smallere 
beddingen van beken verkiest. Zo leveren deze soorten een complementaire evaluatie 
van de waterlopen in het ontwerp. 
Kolonisatie van nieuwe geschikte plekken is voor deze mobiele soorten geen 
probleem (cfr intermezzo Meers). De 2 grotere soorten doken op langs de Grensmaas 
in de afgelopen 5 jaar als gevolg van het ontstaan van variatie in de bedding 
tengevolge de hoogwaters en het gewijzigde beheer van de oevers (waarbij erosie 
over grote trajecten is toegelaten), evenals het ontstaan van pilootprojecten zoals 
Meers. De Weidebeekjuffer heeft nu al verspreide populaties langs de toestromende 
zijbeken. Met het project ontstaan duurzame habitatnetwerken voor de drie soorten.    
 
Terrestrische ongewervelden 



Doelsoorten en habitatnetwerken 
___________________________________________________________________________ 

84                                          Cumulatief Onderzoek Grensmaas: Ecologie 

Grindwolfspin en blauwvleugelsprinkhaan 
Recent onderzoek naar het voorkomen van ongewervelden in het Grensmaasgebied, 
toonde niet enkel de aanwezigheid van enkele gidssoorten aan (Vanacker ea 1998, 
Lock & Vanacker 1999a, Lock & Vanacker 1999b, Kurstjens 2001) , maar gaf tevens 
belangrijke informatie over de habitatvereisten van deze soorten in het 
Grensmaasgebied (Vanacker ea 1999, Vanacker 
2000, Lommelen 2000, Van Looy & Jochems 2001), 
die werd ingepast in de habitatmodellering (Van Rooij 
ea 2000). 
De Grindwolfspin en de Blauwvleugelsprinkhaan  zijn 
indicatorsoorten voor de dynamische grindmilieus, 
met toch een voldoende variatie aan habitat in de 
vorm van zandafzettingen en hogere plekken om hun 
volledige cyclus te kunnen volbrengen. Met het 
Grensmaasproject ontstaan uitgelezen kansen voor 
deze gidssoorten. Op de grotere locaties ontstaat 
geschikt leefgebied voor duizenden exemplaren met 
belangrijke sleutelpopulaties voor deze soorten. 
 
Amfibieën 

Soort Land 
Populatie 
Grootte eenheid 

Rugstreeppad BE 155 Repr eenheid 
 NL 204 Repr eenheid 
Boomkikker BE 488 Repr eenheid 
 NL 73 Repr eenheid 
Kamsalamander BE 463 Repr eenheid 
 NL 43 Repr eenheid 
 
Rugstreeppad 
De Rugstreeppad is een soort van pioniersmilieus  in een landschap met een 
voldoende afwisseling aan overwinteringsplekken in open zandgrond en 
voortplantingsplekken in tijdelijke poelen of geïsoleerde plassen. De lage weerden 
vormen het uitgesproken leefgebied voor deze soort in het riviergebied, omwille van 
het diverse aanbod aan deze habitats. Aangezien vooral aan Vlaamse zijde lage 
weerdecotopen ontwikkelen, ontstaat er pas in het Cumulatief ontwerp een duurzaam 
habitatnetwerk voor deze soort.  
 
Boomkikker en Kamsalamander 
Verder van de rivier kunnen geïsoleerde plassen in combinatie met struwelen en 
broekbossen, optimale habitat voorzien voor deze twee amfibiesoorten, waarbij de 
Boomkikker meer een pionier is, zodat hij in het landschap metapopulaties kan 
ontwikkelen, meeprofiterend van strangen en tijdelijke poelen in de lage weerd, terwijl 
de Kamsalamander kenmerkend is voor poelen dicht bij de buitengrens van het 
overstromingsgebied, om te kunnen overwinteren buiten het overstromingsgebied. 
Voor beide soorten is het uitgebreide en gevarieerde aanbod aan plassen en strangen 
aan Vlaamse zijde nodig om een duurzaam habitatnetwerk te creëren in het 
Grensmaasgebied. 
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Zoogdieren 

Soort Land 
Populatie 
Grootte eenheid 

Otter BE 0 Aantal 
 NL 1 Aantal 
Bever BE 28 Repr eenheid 
 NL 8 Repr eenheid 
Das B 1 Familie 
 NL 1 Familie 
 
Bever en Otter 
De studie die ten grondslag ligt aan de herintroductie van de bever in Limburg 
(Kurstjens & Bosman 2000), toonde reeds de mogelijkheden om in het gebied en 
vooral in samenhang met het Maasplassengebied een duurzame populatie bevers in 
Limburg te krijgen. Bij uitvoering van het Cumulatieve Ontwerp B, ontstaat er zelfs in 
het Grensmaasgebied een voldoende groot habitatnetwerk om een duurzame 
populatie te ontwikkelen. Weliswaar vormen 36 beverfamilies maar een matig 
duurzame populatie, maar met de omgeving ingerekend en mits een goede 
aansluiting naar het Maasplassengebied, zal er zeker een sterk duurzaam 
habitatnetwerk ontstaan.  
Voor de Otter blijft de habitat te beperkt voor de vorming van een sleutelpopulatie in 
het gebied. Zelfs met de omgeving van zijbeken en Maasplassen ingerekend in een te 
ontwikkelen netwerk, blijft een levensvatbare populatie Otters toch nog hoog 
gegrepen. 
 
Das 
Voor de das verbetert de situatie wel enigszins in de aaneenschakeling van 
foerageergebied. Het overstromingsgebied blijft echter een marginaal leefgebied voor 
deze soort (gezien de overstromingsgevoeligheid), zodat er geen sleutelpopulaties in 
het gebied te verwachten zijn. Als foerageerhabitat kan het gebied wel een 
toenemende rol vervullen, wanneer aan de rand van het gebied (buiten de 
ingreeplocaties) de situatie voor de Das verbeterd zou worden. Hierbij zijn vooral de 
dassentunnels onder het Julianakanaal een essentieel element om een duurzame 
populatie in het Grensmaasgebied te ontwikkelen. 
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Broedvogels 

Soort Land 
Populatie 
Grootte eenheid 

Visdief B 5 Broedparen 
 NL 21 Broedparen 
Rietgors B 101 Broedparen 
 NL 144 Broedparen 
Roodborsttapuit B 18 Broedparen 
 NL 21 Broedparen 
Paapje B 2 broedparen 
 NL 2 broedparen 
Geelgors B 29 Broedparen 
 NL 34 Broedparen 
Kwartelkoning B 2 Broedparen 
 NL 3 Broedparen 
Aalscholver  B 2 Broedparen 
  NL 0 Broedparen 
Waterral B 1 Broedparen 
 NL 0 Broedparen 
Grauwe klauwier B 10 Broedparen 
 NL 13 Broedparen 
Middelste bonte specht B 3 broedparen 
 NL 4 broedparen 
Wielewaal B 8 Broedparen 
 NL 9 Broedparen 
Kwak B 11 Broedparen 
 NL 5 Broedparen 

 
Voor moerassoorten ontstaan er slechts beperkte kansen, de kansen voor Waterral 
worden misschien nog onderschat in deze modellering, maar voor soorten als 
Roerdomp en Bruine kiekendief ontstaan, wat te verwachten viel, geen kansen. 
De soorten die volgens de habitatmodellen gebonden zijn aan de 
overstromingsgraslanden, Paapje en Kwartelkoning, blijven beperkt in het gebied. 
Hoewel er ook vragen kunnen gesteld bij de beschikbare habitatmodellen, mag toch 
aangenomen dat er voor deze veeleisende soorten inderdaad slechts een kleine kans 
is om duurzame populaties in het gebied te ontwikkelen. De soorten van ruigte-
struweel-mozaïeken, zoals Grauwe klauwier, Roodborsttapuit  en Geelgors krijgen wel 
kansen. Hoewel ze voor duurzame habitatnetwerken toch steeds zullen afhangen van 
de omgeving. Voor de Geelgors is de aansluiting met de grote populatie van de vlakte 
van Bocholt, een garantie om een duurzaam netwerk in Limburg te kunnen behouden. 
 
Een soort die duidelijk profiteert van de verruimde rivierbedding en aansluiting van 
grindoevers bij de bedding, is de Visdief. De Vlaamse ingrepen in het CoB geven ook 
voor de rivierbedding nog een meerwaarde ten opzichte van het CoA.  
 
Ontwerp Soort regio Score populatiemaat 
CoA Visdief BE 4 Broedparen 
CoA Visdief BENL (bedding) 8 Broedparen 
CoA Visdief NL 22 Broedparen 
CoB Visdief BE 5 Broedparen 
CoB Visdief BENL (bedding) 13 Broedparen 
CoB Visdief NL 22 Broedparen 
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Planten 

Soort Land 
Populatie 
Grootte eenheid 

Echte kruisdistel BE 220 populatie 
 NL 186 populatie 
Engelse alant BE 149 populatie 
 NL 172 populatie 
Grote tijm BE 146 populatie 
 NL 124 populatie 
Heksenmelk   BE 1078 populatie 
   NL 1572 populatie 
Moerasvaren BE 124 populatie 
 NL 212 populatie 
Riempjes BE 98 populatie 
 NL 194 Populatie 
Smalle raai BE 8 Populatie 
 NL 14 Populatie 
Veldsalie  BE 165 Populatie 
  NL 225 Populatie 
Viltig kruiskruid BE 506 Populatie 
 NL 768 Populatie 
Vingerhelmbloem BE 379 Populatie 
 NL 556 Populatie 
Vlottende 
waterranonkel BE 139 Populatie 
 NL 478 Populatie 
Waterscheerling BE 62 Populatie 
 NL 106 Populatie 
Zwarte populier  BE 2312 Populatie 
  NL 4897 Populatie 
 
De Vlottende waterranonkel komt voor op zand- en grindbanken in ondiep stromend water 
van het ondiepe zomerbed, aangetakte nevengeulen en het meest optimaal in 
beekmondingen. In de optimale groeiplaatsen ligt de stroomsnelheid tussen 30 en 70cm/s 
met een waterdiepte van 20-70cm. De plant koloniseert zuivere, ondiepe grindbeddingen 
waar een permanente stroming aanwezig is, die slibafzetting tegengaat. De ingrepen aan 
Nederlandse zijde (geulverbredingszones) geven vele geschikte habitatplekken in het 
gebied, terwijl aan Vlaamse zijde enkel de heringerichte beekmondingen nog een niet gering 
aantal populaties toevoegen. 
 
De pioniersoorten van de grindbedding, grindbanken en lage weerden, 
vertegenwoordigd door Riempjes en Engelse alant doen het uiteraard goed met het 
Grensmaasproject. De Zwarte populier als  pioniersoort van het zachthoutooibos 
koloniseert zandruggen en hoge grindbanken waar voldoende dynamiek aanwezig is, 
zodat deze plaatsen kunnen ophogen door zandsedimentatie. Zo ontstaan de initiële 
fasen van ontwikkeling van zachthoutooibos (Vanden Broeck ea 2002). Met de 
recente herintroductie van de soort in het gebied, zullen op termijn voldoende 
zaadbronnen aanwezig zijn om de geschetste ontwikkeling van de bosmodule en het 
beeld van populatieontwikkeling waar te kunnen maken over het Grensmaasgebied. 
Vooralsnog is het afwachten of de spontane kolonisatie van zwarte populier op de 
dynamische plekken in het gebied zal plaatsvinden zoals voorspeld. 
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Grote tijm is een pionier van de dynamische oeverwallen en hoge weerden. Gezien de 
pionierplekken in de oevers meer kansen krijgen (oeververdedigingen verdwijnen), zal 
ook deze soort goed profiteren in het Cumulatief Ontwerp. 
De Smalle raai is beperkt tot grindige, opwarmende plekken in de hoge weerd, met de 
nodige verstoring om telkens nieuwe pionieromstandigheden te doen ontstaan. Het aantal 
plekken dat ontstaat met het project is tamelijk beperkt, maar gezien het grote areaal 
grindige milieus in de lagere weerden die toch ook minder overstroming zullen kennen, komt 

er mogelijks toch een deel habitat bij voor tijdelijke 
populaties, zodat er een voldoende grote 
metapopulatie in het gebied kan ontstaan. De 
langdurige aanwezigheid (persistentie) op de 
relictstandplaats in Meeswijk geeft aan dat deze 
soort toch in staat zal zijn om zich in stand te 
houden wanneer een aantal kernpopulaties kunnen 
ontwikkelen in het gebied. 
Veldsalie en Echte kruisdistel zullen in de grote 
oppervlakten natuurlijke graslanden ruime 
kansen krijgen om gezonde populaties te 
ontwikkelen. 
 

 
Hetzelfde kan gezegd voor de soorten van de ruigten in de lage en hoge weerden, 
Heksenmelk en Viltig kruiskruid. Ook voor de soorten die van kwel- en 
moerassituaties afhangen, Waterscheerling en Moerasvaren, verwachten we dat er 
goede kansen zullen ontstaan in het gebied, hoewel de aanwezigheid van 
standplaatsen met beperkte schommelingen van de grondwatertafel, nog niet zo zeker 
in te schatten zijn en hier mogelijks toch een overschatting is gegeven. Ook de 
Vingerhelmbloem en het hardhoutooibos krijgen voldoende kansen in het gebied. 
Vingerhelmbloem verspreidt zich vlot met hoogwaters en profiteert van de openheid in 
de bosbodems in de vallei. 
 
 
Evaluatie ontwerpen 
Het Cumulatieve ontwerp (CoB) levert bijkomende duurzame habitatnetwerken voor 
een aantal doelsoorten, ten opzichte van het Nederlandse eindplan, voor: Barbeel, 
Bever, Ijsvogel, Weidebeekjuffer, Visdief, Rugstreeppad, Smalle raai, Geelgors, 
Boomkikker, Kamsalamander, Waterscheerling en Kwak.  
De doelsoorten van uitgestrekte moerassen krijgen in het eindbeeld niet meer kansen. 
De Roerdomp en Bruine kiekendief zijn dan ook geen echte soorten voor grindige 
middenlooprivieren. Ze werden wel meegenomen omdat ze steeds als doelsoorten 
voor het rivierengebied worden genoemd, maar daarbij geldt dus dat het doelsoorten 
zijn voor het benedenrivierengebied en niet voor de Grensmaas. 
 
Zoals in de vroegere netwerkstudie voor het Ruw Ontwerp, werd hier ook een 
gemiddelde duurzaamheid berekend in de verschillende zones van het riviersysteem 
(gemiddelde van scores afwezig =0, kleine pop. = 0.2, sleutelpop.= 0.5, duurzame 
pop.= 1). 
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De gemiddelde duurzaamheid van de gidssoorten in de verschillende ontwerpen, per 
hydrologische zone weergegeven (vergelijkbare weergave met rapportage Ruw Ontwerp 
Alterra, Van Rooij ea 2000).  
 
We zien dat het Cumulatief Ontwerp zeer hoog scoort. Tegenover de huidige situatie vooral 
opvallend beter in de rivierbedding en de bankzone. Ten opzichte van de Nederlandse 
VKA2003, is er nog een belangrijke verbetering in het rivierbed en de hoge weerd. 
 
Soortgroepen in tabel 
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Voor de vissen verbetert de situatie aanmerkelijk, hoofdzakelijk door een toename van 
ondiepe bedding, waarvoor we ook mogen verwachten dat er een interessanter schakering 
aan grindfracties en zuiver grind aanwezig zal zijn in het resultaat. Ook de soorten die 
profiteren van aangetakte wateren zoals strangen, grindplassen en beken, hier 
vertegenwoordigd door de Sneep en de Kleine modderkruiper, tonen een sterke potentiële 
toename. Deze toename aan aangetakte wateren vertaalt zich vooral in een toename aan 
geschikte habitats voor rivierlibellen en oeversoorten, en weerspiegelt de meerwaarde van 
de Vlaamse ingrepen in dit type habitats. 
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Ook voor amfibieën is de toevoeging 
van de Vlaamse oever, met z’n plassen 
en strangen een belangrijke 
meerwaarde voor het 
Grensmaasproject, zoals geïllustreerd 
door de Boomkikker en de 
Kamsalamander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele plantensoorten illustreren goed 
de resultaten van het cumulatief 
ontwerp ten opzichte van het eindplan. 
Er ontstaat een groter variatie in 
wateren (Vlottende waterranonkel), 
toename aan dynamische grind-
zandbanken (Riempjes) en lage 
weerden (Engelse alant), een beperkte 
toename in kwel/moeraszones en 
beperkte meerwaarde voor 
dynamische hoge weerden (Smalle 
raai).
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Successie en doelsoorten 
Het successiescenario zonder begrazingsbeheer is doorgerekend voor de 
doelsoorten, om een beeld te kunnen geven van reactie op de tijdsontwikkeling van 
populaties in het project, en eventueel van de noodzaak voor beheer. 
 
Doorheen de successiereeks en de verschuiving van arealen (op basis van geschikt 
habitat) kunnen fluctuaties in kolonisatie en de duurzaamheid van populaties in het 
eindbeeld weergegeven worden. In de situatie na 50 jaar is er in dit scenario een 
maximale bosontwikkeling aanwezig, dus zien we voor de bossoorten de maximale 
populatieontwikkeling die met het project mogelijk is. Voor de soorten die een 
mozaïeklandschap verkiezen, zien we een optimale situatie na 10-20 jaar, met daarna 
een terugval door het dichtgroeien van het gebied met bos. De maximale potenties 
voor pioniersoorten liggen duidelijk in de eerste jaren na uitvoering, maar blijven 
gelukkig rijk aanwezig ook nadien. Wanneer we het totaalbeeld van de doelsoorten 
bekijken doorheen de tijd, dan zien we een maximum aan duurzame habitatnetwerken 
na 10 jaar. Na 10 jaar is de landschapsmozaïek optimaal ontwikkeld. Met de 
natuurlijke begrazing blijft deze mozaïek beter bewaard doorheen de tijd.  
 
 

Duurzame habitatnetwerken CoB in tijd
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Enkele netwerken van grasland- en mozaïeksoorten vallen weg, maar voor enkele 
bossoorten komen er verder in de tijd wel duurzame netwerken in het projectgebied 
beschikbaar, zodat de balans ook min of meer in evenwicht blijft. 
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duurzaamheid CoB in tijd
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Pioniers 
In de pioniersmilieus van de grind-zandbanken en lage weerd, zien we een afname na 
de startsituatie, door de ontwikkeling van vegetatie op een deel van deze open 
pionierplekken. Voor de hogere pionierplekken toont de Rugstreeppad een toename 
dankzij de hoogwaterdynamiek, maar in het onbegraasde scenario groeien de meeste 
pionierplekken snel dicht, zodat gunstige plekken snel verdwijnen uit het gebied. In 
het begraasde scenario blijven de kansen voor deze soorten beter aanwezig in de t ijd. 
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Graslanden 
Soorten van graslanden en struwelen, zoals Roodborsttapuit, Paapje, Grauwe 
klauwier en Geelgors tonen het effect van de ontwikkeling van een mozaïek van 
grasland, ruigte en struweel, maar ook het dichtgroeien van het gebied bij het 
ontbreken van de natuurlijke begrazing. Voor Veldsalie blijft de verbetering 
doorwerken in de tijd.  
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Ruigte 
De soorten van ruigten tonen de toename in areaal, en daaropvolgend een afname in areaal, 
waarbij de plantensoorten wel standhouden, dankzij de fijnschalige mozaïek die aanwezig 
blijft, en nog gestimuleerd wordt door de hoogwaterdynamiek in de tijd. 
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Bos 
Met de bosontwikkeling ontstaat een snelle populatietoename, met op termijn duurzame 
populaties in het grensoverschrijdende gebied voor Kwak, Zwarte populier, Wielewaal en 
Vingerhelmbloem. Zowel in het zachthout- als hardhoutooibos ontstaat dus een voldoende 
areaal voor grotere doelsoorten. De Kwak is ook aan waterecotopen gebonden (vandaar het 
verschil tussen CO en EP), maar de toename in de tijd ontstaat met de bosontwikkeling 
waarmee er voldoende broedhabitat komt. 
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De vermindering van dynamiek in de hoge weerd, resulteert in een kleine terugval van 
doelsoort Grote tijm in CoB tov CoA. Ze blijft het wel goeddoen want scoort nog even 
goed als in het eindplan (VKA2003). Gezien de toename van het areaal natuurgebied 
in de hoge weerd, is er alleszins sprake van een grote toename van de potenties voor 
de soort (op dit moment tot enkele populaties teruggedrongen in het gebied). 
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Conclusies 
Zowel de grootte als het aantal plekken van een ecotooptype wordt geëvalueerd aan 
de hand van de doelsoortenanalyse. Een toename in soortendiversiteit in de tijd 
verloopt parallel met een toename in plekken door de hoogwaterdynamiek en het 
graasbeheer. 9 Europese beschermingssoorten krijgen een duurzaam 
habitatnetwerk met het project! 
Het eindbeeld en het netwerk voor doelsoorten profiteert van de dynamiek in de 
tijdsstappen op voorwaarde dat ook begrazing optreedt om voldoende open plekken 
te behouden. 
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II.4 Ecologisch netwerk en Connectiviteit 
We kunnen de Grensmaas  situeren in het stroomgebied, met z’n uitzonderlijke positie 
aan het knooppunt van een aantal geografische districten en de samenvloeiing van 
een aantal belangrijke zijstroombekkens. De unieke situering biedt uitzonderlijke 
kansen voor herstel van populaties van sterk uiteenlopende organismen (klein tot 
groot, kalk tot zuurminnend, xerofiel tot hydrofiel). In het ecologische netwerk van het 
riviersysteem speelt zowel de connectiviteit, de ruimte aan habitats en verschillende 
ontwikkelingsstadia in het gebied en de mogelijke aansluiting van habitat in de 
omgeving een rol.  
 
Connectiviteit 
Voor de beekmondingen wordt het contact met de Maas hersteld in het project voor alle 
zijbeken. Aan Vlaamse zijde: Ziepbeek, Kikbeek, Vrietselbeek, Kogbeek, Bosbeek en 
Zanderbeek. Aan Nederlandse zijde komen de Geul, de Hemelbeek, de Ur en de Kingbeek 
op natuurlijke wijze in de Grensmaas. Het herstel van de beekmondingen is niet enkel 
cruciaal voor vispopulaties, zoals aangetoond in de doelsoortenanalyse, het vormt ook een 
basisschakel in het concept Levende Grensmaas. In het concept wordt het contact tussen 
alle milieus via de natuurlijke waterverbindingen hersteld. De beekmondingen zijn het 
aangrijpingspunt van de verbindingen op de rivier. Hier treedt niet enkel een uitwisseling op 
van wateren van verschillende kwaliteit en van allerlei organismen, omwille van dit proces 
zijn het ook uiterst belangrijke (voedsel)habitats voor vele soorten. 
De beeklopen vormen ook de ruggengraat van het functionele ecologische netwerk dat kan 
ontstaan met de omgeving, temeer daar open ruimteverbindingen in de vallei zijn 
afgesneden door het Julianakanaal aan Nederlandse zijde en de Rijksweg aan Vlaamse 
zijde (Van de Genachte ea 2003 ). De verbindingen met de omgeving verlopen essentieel 
langs de waterlopen. Naast de Maas zelf zijn de corridors van de Geul, Ziepbeek, Kikbeek, 
Zanderbeek, Bosbeek en Aabeek, de belangrijkste functionele verbindingen, zowel voor 
watergebonden organismen als voor landdieren. 
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Ruimte in het habitatnetwerk 
Naast de doelsoortenanalyse kunnen we ook een ruwe inschatting van het bereiken van de 
streefdoelen voor het riviergebied maken aan de hand van minimumarealen van een aantal 
grotere doelsoorten, zoals ze in de literatuur beschreven zijn (Kurstjens ea 2003).  
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Ontwerpevaluatie op basis van minimumarealen van grotere doelsoorten (Figuur van J. Helmer in 
Bekhuis  ea 2003). 
 
Met de via het project gerealiseerde 3750 ha natuur in de Maasvallei (projectgebied + 
aansluitende natuurgebieden in alluviale vallei) zien we dat we min of meer stranden tussen 
de oppervlaktevereisten van de bever en de otter. Dit komt ook goed overeen met de 
resultaten van de doelsoortenanalyse. Voor arenden, elanden, beren en wolven zijn er dus 
niet onmiddellijk mogelijkheden weggelegd in het gebied. Ook de Zwarte ooievaar (ooit nog 
dé symboolsoort voor Plan Ooievaar) stelt hoge verwachtingen aan oppervlakten riviervallei 
met bos. Wanneer we echter de aansluiting met het omliggende landschap mee 
beschouwen, denken we maar aan de zijvalleien van Geul, Roer aan Nederlandse zijde en 
Zijpbeek, Kikbeek, Bosbeek en Aabeek aan Vlaamse zijde, dan behoort zelfs de Zwarte 
ooievaar tot de mogelijkheden (hierbij kunnen we vermelden dat deze soort ondertussen tot 
op zo’n 50km van het gebied genaderd is). 
    
Het Netwerk van de Grensmaas met z’n omgeving 
De Ruw Ontwerp netwerk-studie (Van Rooij ea 2000) gaf de mogelijkheid weer voor de 
realisatie van een duurzaam netwerk door uitbreiding van het areaal  aan rivierecotopen in 
de omgeving, voor een aantal soorten (gidssoorten Bever, Boomkikker en eventueel Paap, 
Grauwe gors, Rugstreeppad). Vooral voor Bever en Boomkikker lijken de mogelijkheden met 
de realisatie van het netwerk-contact met de omgeving positief uit te pakken. Vooral de 
aansluiting met het Maasplassen-gebied en de vlakte van Bocholt is voor vele soorten van 
belang. De toekomst voor kritische vogelsoorten als Paap en Grauwe gors is onzeker en de 
realisatie van het rivierpark is niet onmiddellijk een zeker toevluchtsoord voor deze soorten. 
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Ze zijn dan ook weinig geschikt als gidssoorten, beter is het te kijken naar mogelijkheden 
voor soorten zoals Grauwe klauwier, Wielewaal en Blauwborst die wel duidelijk in het 
rivierecosysteem thuishoren en binnen het projectgebied mogelijks een duurzaam netwerk 
kunnen uitbouwen. 
 
Internationale en bovenregionale onderzoeksprojecten (Intermeuse (Geilen ea 2001), 
ECONET (Foppen ea 1996, Buit ea 1999) en EVIM (RWS Dir. Limburg 2000) geven aan dat 
aansluiting met de Zandmaas en omliggende regio’s van belang kan zijn voor een aantal 
doelsoorten en doelprocessen. 
 
De Maas als habitatnetwerk kan bekeken worden via een netwerkanalyse. De soorten 
waarvoor het internationale netwerk van belang kan zijn, situeren zich uiteraard in de eerste 
plaats in de rivier zelf, bv. trekvissoorten en macrofauna. Hiertoe gebeuren talrijke 
internationale inspanningen om barrières op te heffen en de kwaliteit van de biotopen te 
verbeteren door de waterkwaliteit te verbeteren en habitats te herstellen in oevers en vooral 
in zijbeken van de rivier. 
Hierbij vermelden we de eerste resultaten van het project Saulmon 2000. In november 2002 
trokken de eerste zalmen de Maas terug op tot in Wallonië. Effecten van het Project 
Natuurvriendelijke oevers (PNOM), restauration des berges, SDAGE gesitueerd in rapport 
ecologisch herstel Maas (ICBM 2001).  
Herstel van beekmondingen kan tot snelle positieve resultaten leiden; zo werd eind 2002 op 
de heraangelegde Berwijn optrek/paai vastgesteld van zeeforel en zalm.  
De nog resterende barrières aan de nog niet van vistrappen voorziene stuwen, de vervuiling 
van zijbeken en hoofdrivier, worden in de huidige planvorming meegenomen en tegen 2010 
mogen er nog belangrijke verbeteringen verwacht worden voor de kritische aquatische 
organismen en trekvissen in de Maas. Voor het Grensmaasgebied is vooral het contact met 
de zijbeken momenteel een doorn in het oog. Met het project en de projecten rond prioritaire 
waterlopen (voor vismigratie) verbeteren de beekmondingen van Zijpbeek, Kikbeek, 
Vrietselbeek, Kogbeek, Aabeek en Kingbeek, zodat er in het Grensmaasgebied een 
belangrijk herstel van paaigebieden voor reofiele vissoorten van de grindbedding ontstaat 
(de Geulmonding is op dit moment al een belangrijke paaihabitat voor Barbeel). Ook worden 
op deze manier migratiewegen terug opengemaakt voor paling, en andere trekkende 
vissoorten.  
 
Voor de terrestrische riviergebonden organismen kan ook een netwerk ontstaan, wanneer de 
kansen van de Zandmaas en Grensmaas gebundeld worden, en voor sommige soorten zijn 
zelfs contacten met de Haute Meuse en de Lorraine Meuse van belang. 
Voor soorten van riviergraslanden zoals kwartelkoning en paap bleken scenario’s op niveau 
van het volledige Maasbekken positieve effecten te kunnen hebben en duurzame populaties 
in het Maasstroomgebied toe te laten. Naast de uitzonderlijke kern van de Lorraine Maas, 
ontstaan ook in het Grensmaas-Zandmaas netwerk voldoende habitatkernen voor deze 
soorten. Onderstaande figuur toont de analyse van Paap op basis van de Corine-
landgebruikskaart voor het gehele Maasstroomgebied (Geilen ea 2001). 
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Figuur  Potentiële habitatnetwerken voor Paap op niveau van Maasstroomgebied bij 
uitvoering herstelprojecten in het winterbed (Geilen ea 2001). 
 
Voor een aantal onderzochte regionaal indicatieve soorten zoals otter, roerdomp en 
middelste bonte specht, ontstaat in het Grensmaasgebied geen duurzaam habitatnetwerk. 
Voor de otter liggen er in het bovenstroomse gebied van Maas-Semois wel mogelijkheden. In 
het Grensmaas-Zandmaastraject ontstaat enkel een onvolledig netwerk, maar toch kunnen 
volgens de modellering kleine populaties zich in het gebied in stand houden mits goede 
aansluitingen met de systemen van de Geul, Roer en de overige zijbeken gerealiseerd 
worden. Dezelfde conclusie geldt voor de bever in het Grensmaas-Zandmaasgebied. 
Voor de roerdomp ontstaat te beperkte habitat (aan grote moerassen) voor een duurzaam 
netwerk, hoewel de plannen voor retentiegebieden eventueel een belangrijk aandeel 
geschikt habitat voor roerdomp kunnen bieden, zodat locale populaties zeker tot de 
mogelijkheden behoren. 
Voor de middelste bonte specht blijft de bosontwikkeling binnen het riviergebied te beperkt 
voor habitatnetwerken. In aansluiting met de omgevende boscomplexen kan ook deze soort 
kleine populaties in het gebied ontwikkelen. 
 
Voor grote zoogdieren zoals everzwijn en edelhert blijft het riviergebied enerzijds te smal en 
de beschikbare habitat (vooral grotere boscomplexen die beschutting bieden) te beperkt en 
anderzijds de vallei te sterk afgesneden van het omliggende landschap om tot een 
aaneengesloten habitatnetwerk te komen (RWS Dir. Limburg 2000). Mogelijks zullen 
zwervende everzwijnen of edelherten sporadisch in het gebied terechtkomen, maar voor 
echte populaties is er geen kans.  
Soorten van open en halfopen landschappen kunnen wel profiteren om het gebied (mee 
vanuit de omgeving) te benutten. Das, vos en marterachtigen zullen het gebied gebruiken en 
locale populaties in contact/aansluiting met het achterland ontwikkelen. 
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II.5 Cumulatief Ontwerp-optimalisatie Herbricht 
 
De bijstelling van het ontwerp in Herbricht werd ingegeven vanuit de gevoeligheid 
voor grondwaterverlaging van het achterliggende gebied. Het ontwerp werd 
bijgestuurd naar analogie met het ontwerp voor Kotem; de geulverbreding werd 
vervangen door een weerdverlaging. Het kleidek wordt afgegraven tot op het grind, 
als resultaat ontstaat een gevarieerde lage weerd, zoals onderstaande tabel 
illustreert. Ook de hoogwatergeul van het CoB wordt minder diep vergraven, zodat hij 
nergens in het grind en het grondwatervoerend pakket gaat.  
 

Ecotoop CoB CoBrev 
Grindbank 19.96 2.6 
Hoge grindbank 0.1 1.4 
Strang 2.2 0.8 
Zandrug  9.3 
Lageweerdzandrug  1.2 
Overstromingsgrasland 5.2 4.3 
Dynamisch grasland 1.1 4.9 
Droog stroomdalgrasland  3.2 
Stroomdalgrasland 0.8 5.9 
Moeras  0.4  

  
Met de herziening ontstaat dus een mooi gevarieerd gebied, dat het resultaat van het 
CoB versterkt, namelijk het toevoegen van lageweerdecotopen aan het CoA en 
Eindplan, die hierin tekortschoten. Een minpunt is evenwel dat de hoogwatergeul en 
strang minder dynamisch wordt, en niet meer als aangetakt waterlichaam aanwezig 
blijft. Ook het toestromen van grondwater in de geul wordt gestopt (wat natuurlijk een 
doelstelling van de herziening van het ontwerp was), waardoor de moeraszones in de 
geul verdwijnen. 
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III. Conclusies en aanbevelingen 
 
III.1 Evaluatie Cumulatieve Ontwerpen  
 
Cumulatief Ontwerp – Nulalternatief 

• Het aandeel grindrivierecotopen neemt fors toe; ondiepe bedding, grindbank, 
zandrug en overstromingsgrasland. Dit maakt dat het eindbeeld voldoet aan 
het streefbeeld van de brede natuurlijke grindrivier. 

• Er treedt minder dynamiek op in de hoge weerd, wenselijk vanuit 
veiligheidsoogpunt. Dankzij de kwaliteitstoename van het omringende 
landschap (natuurbestemming van het gebied) zal de vermindering van 
rivierkracht geen negatieve gevolgen hebben voor de aanwezige 
natuurwaarden.  

• Er ontstaat een harmonischer beeld waarin de ecotopen ook een beter 
habitatnetwerk vormen, waarmee voor een hele reeks doelsoorten een 
duurzaam netwerk ontstaat 

• Aan de randen van het gebied en op enkele kleibergingen ontstaan 
moerassituaties en kwelgeulen. 

 
Cumulatief Ontwerp – VKA2003 

• In het CO-A en CO-B neemt het aantal karakteristieke grindrivierecotopen (hoge 
grindbank, zandruggen) aanzienlijk toe. Het eindbeeld benadert hiermee het 
streefbeeld beduidend beter dan het VKA 2003. De uitvoering van het VKA2003 is 
uiteraard wel de belangrijke eerste stap in het ontwerp. 

• Vooral in de lage weerd is er een belangrijke toename, die in het CoB het 
streefbeeld van het toetsingskader bereikt. 

• De dynamische rivierecotopen zandrug en hoge grindbank zijn beter 
vertegenwoordigd dan in het eindplan, de dynamische ecotopen van de hoge 
weerd scoren minder. De dynamiek vermindert in de hoge weerd, maar dit 
komt wel overeen met de verwachting en gewenste vermindering van krachten 
bij hoogwater!  

• Met de Vlaamse ingrepen ontstaan ook aan Vlaamse zijde meer 
grondwaterbeïnvloede plekken 

• Er ontstaan meer, maar nog steeds onvoldoende hoogwatervrije plekken om 
het natuurlijke begrazingsbeheer van het gebied mogelijk te maken 

• Het Cumulatieve ontwerp (CoB) levert bijkomende duurzame habitatnetwerken 
voor een aantal doelsoorten, ten opzichte van het Nederlandse eindplan, voor: 
Barbeel, Bever, IJsvogel, Weidebeekjuffer, Visdief, Rugstreeppad, Smalle raai, 
Geelgors, Boomkikker, Kamsalamander, Waterscheerling en Kwak.  

 
CoB-CoA 

• Met de Vlaamse ingrepen ontstaat een fijnschaliger variatie in het gebied en is 
er een belangrijke winst aan ecotopen die zeer zeldzaam zijn in het eindbeeld. 
In de lage weerd: zandrug, overstromingsgrasland en dynamisch grasland. Ook 
enkele waterecotopen: strang en beekmonding.  

• Voor doelsoorten ontstaan er bijkomende duurzame netwerken in CoB voor 
Kwak, Bever, IJsvogel, Weidebeekjuffer en Visdief. 

• CoB kent nog iets minder dynamiek, zeker in de hogere weerd (nog kleiner 
aandeel droog stroomdalgrasland en hogeweerdzandrug), in de lagere weerd 
resulteren de ingrepen in 15% meer bosontwikkeling in de oever- en lage 
weerdzone (i.c. aan Vlaamse zijde, waar dit aandeel lageweerd bijgecreëerd 
wordt). 
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• Ten aanzien van het ecologisch toetsingskader scoort het CoB vooral beter in 
overstromingsgrasland en strangen naar het streefbeeld. 

 
Aan de hand van een overzichtsfiguur van de gemiddelde duurzaamheid aan 
habitatnetwerken voor de gidssoorten, kan het verschil tussen de ontwerpen duidelijk 
geïllustreerd worden. Het Cumulatief Ontwerp scoort opmerkelijk hoog, vooral in de 
rivierbedding en de bankzone 
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De gemiddelde duurzaamheid van de gidssoorten in de verschillende ontwerpen, per 
hydrologische zone weergegeven (vgl. rapportage Ruw Ontwerp Alterra). 
 
 
Globale evaluatie  NA EP CoA CoB 
Processen natuurlijke dynamiek  - + ++ +++ 
 pionierplekken hoge weerd + +/- +/- +/- 
 pionierplekken lage weerd - + ++ +++ 
 bosontwikkeling - + ++ +++ 
Ecotoopverdeling rivierbedding - + + ++ 
 zand-grindbanken - ++ +++ +++ 
 lage weerd - + + ++ 
 hoge weerd 0 - - - 
Duurzaamheid 
doelsoorten rivierbedding 0 7 8 11 
 zand-grindbanken 0 4 4 5 
 lage weerd 0 4 5 6 
 hoge weerd 0 6 11 11 
Beheer hoogwatervrij - - + ++ 
 eenheden/bottlenecks - 0 0 + 
De +/- score voor de pionierplekken in de hoge weerd, betekent dat ondanks de afname aan 
dynamiek (en dus kansen op pionierplekken) in de hoge weerd, er toch beter kansen 
ontstaan voor deze milieus in de ontwerpen, aangezien de hoge weerden een 
natuurbestemming krijgen, zodat de pionierplekken die zullen ontstaan, ook langer in het 
gebied aanwezig zullen blijven (momenteel worden ze door het landbouwbeheer vernietigd). 
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III.2 Algemene conclusies  
 

1. Het Cumulatieve Ontwerp levert een groot gevarieerd natuurgebied op dat de 
verwachtingen van het streefbeeld voor de Grensmaas goed nakomt. Er ontstaat een 
voldoende oppervlakte aan rivierbegeleidende natuur die kansen biedt voor de 
doelsoorten voor het project. Het gemeenschappelijke project geeft tevens invulling 
aan de Europese en nationale inspanningen ter realisatie van een ecologische 
hoofdstructuur (EHS, VEN, NATURA2000). Met de realisatie van een 
aaneengesloten natuurgebied van 2600ha ontstaat een natuurgebied van 
internationale allure. Als rivierherstelproject van deze omvang is het zelfs op 
wereldvlak een primeur. 

2. De weerhouden habitatten van de Europese Habitatrichtlijn in het gebied 
verbeteren zeer sterk met het project, voor 9 Europese beschermingssoorten van de 
Habitat- en Vogelrichtlijn ontstaan er met het volledige Cumulatieve Ontwerp 
bijkomende duurzame habitatnetwerken in het gebied, evenals voor alle gidssoorten 
van de vegetatietypes die als te beschermen habitat zijn opgenomen. De verbetering 
van habitats onder Europese bescherming is dus duidelijk aangetoond met de 
doelsoortenanalyse en mits de bescherming van enkele relictstandplaatsen en –
populaties in de hoge weerd wordt met het project nergens inbreuk gedaan op deze 
beschermingsstatus. 

3. De corridor- en netwerkfunctie van de Grensmaas in het stroomgebied wordt 
met het Cumulatief Ontwerp geoptimaliseerd. De potenties voor natuurherstel die 
de ligging van het Grensmaasgebied op een knooppunt in het stroombekken 
meebrengt, zullen snel tot uiting komen (zie intermezzo over Meers). De 
internationale inspanningen ter verbetering van de waterkwaliteit en habitats in het 
stroomgebied, zullen resulteren in duurzame stroomgebiednetwerken voor 
riviersoorten zoals Barbeel, Kwak, Bever, Zwarte populier, en mogelijks zelfs Zwarte 
wouw en Zwarte ooievaar. 

4. Een harmonischer verdeling van ecotopen wordt bereikt in het Cumulatief 
Ontwerp; aangezien het Vlaamse en Nederlandse project vrij complementair zijn. De 
Vlaamse ingrepen resulteren in ecotopen die met het Nederlandse plan te beperkt 
ontwikkelen (lage weerden, strangen, beekmondingen). Het Cumulatief Ontwerp is 
als resultaat méér dan de som van de delen! Enkel met de gemeenschappelijke 
uitvoering bereikt het project de doelstellingen geformuleerd in de ecologische 
toetsingskaders. Dit wordt geïllustreerd door het verschijnen met het CO-B van 
duurzame habitatnetwerken voor grotere doelsoorten van het project (Bever, Kwak, 
Visdief).  

5. De morfodynamiek in het eindbeeld benadert het streefbeeld. In de cumulatieve 
ontwerpen is de morfodynamiek beperkter in de hogere terreindelen, dit verhoogt niet 
enkel de veiligheid, maar is tevens positief voor het beheer. In de bedding en de lage 
weerden ontstaat een gevarieerde dynamiek, met een grote diversiteit als gevolg. Het 
eindbeeld komt dan ook overeen met het referentiebeeld van de natuurlijke dynamiek 
in het gebied. Er blijven zeker voldoende pioniersituaties aanwezig (bij een extreme 
afvoerpiek kan tot 50% van het projectgebied in de ontwikkeling teruggezet worden). 

6. De bosontwikkeling in het stroomvoerend deel overschrijdt niet de kritische 
waarde voor stroomweerstand, maar toont toch een redelijk aandeel van 15%. De 
natuurlijke begrazing is een vereiste om het gewenste mozaïek-streefbeeld te 
ontwikkelen. 
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III.3 Aanbevelingen 
 

1. Het bereiken van het natuurstreefbeeld voor de Grensmaas in een concreet plan, 
geeft een invulling aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water en toont het 
hoge ambitieniveau en de voorbeeldfunctie die de Grensmaas kan vervullen. De 
opgemaakte plannen dienen dan ook gepromoot te worden op verschillende niveaus 
en in verschillende fora. Het aantonen van de ecologische meerwaarde van het 
project, zal hopelijk een stimulans zijn in het beslissingsproces en de haalbaarheid 
van de uitvoering stimuleren. 

2. De dynamiek is van groot belang voor de terugzetting van vegetatie en de erosie en 
sedimentatie als gewenste processen. De uitvoering van het Nederlandse VKA2003 
is hierbij de eerste stap, inclusief een eventuele beperkte aanpassing van 
insteekhooogte op enkele locaties. Ook de invloed in de hoge weerd en op de hoge 
oevers is van belang. Een optimalisatie om de rivierinvloed te maximaliseren is 
mogelijk door méér en minder te vergraven. Aan Vlaamse zijde kan het locaal méér 
vergraven van oevers meer variatie in de hoge weerden toelaten. Locale ingrepen 
van oeververlaging kunnen het contact met de hoge weerd versterken en tevens 
zorgen dat kwetsbare oevertrajecten niet vergraven hoeven te worden. Aan 
Nederlandse zijde kan locaal minder vergraven in de grote vergravingslocaties 
(Itteren en Meers) zorgen dat er meer dynamiek aanwezig blijft, zowel in deze zones 
zelf als ook naar de vóór- en achterliggende locaties. De grote vergravingslocaties 
leggen de rivier immers te sterk lam in de huidige vorm. 

3. De aansluiting met de omgeving is van groot belang om de duurzaamheid van een 
aantal matig duurzame netwerken te versterken; de belangrijkste aansluitingen zijn 
de beken en het Maasplassengebied. Het Maasplassengebied is uiteraard van 
belang voor een aantal grotere doelsoorten van overgangen tussen land en water, 
zoals de Bever en de Kwak. Voor verbindingen met het achterland, zijn de beeklopen 
van essentieel belang. Bredere corridors langs de beeklopen zijn essentieel om 
contact te leggen met het Kempisch plateau en Zuid-Limburg (Van de Genachte ea 
2003). De toestromende beken kunnen een sterke uitbreiding van habitatnetwerken 
betekenen voor vis- en oeversoorten (libellen, IJsvogel,…), zeker van belang is ook 
de inrichting van de beken en beekmondingen in het overstromingsgebied, die 
tegelijk dienst doen als refuge voor een aantal soorten van de rivierbedding bij 
hoogwater. De grensoverschrijdende afstemming van ingrepen/uitvoering is van groot 
belang in/na de uitvoering. 

4. Een integraal beheerd gebied is noodzakelijk. De kansen voor een groot aantal 
doelsoorten liggen in de aaneenschakeling van het natuurlijk beheerde riviergebied 
en ze blijven slechts behouden onder een natuurlijke begrazing. Het natuurlijke 
begrazingsbeheer is een noodzaak om de mozaïek en variatie aan open en halfopen 
landschappen te behouden. Een voldoende areaal aaneengesloten natuurgebied is 
vereist opdat rustgebieden voor grote doelsoorten kunnen ontstaan en er zowel 
voldoende kansen gecreëerd worden voor soorten van open gebied als van bos om 
duurzame populaties te ontwikkelen. Het gebied mag dus niet versnipperd worden 
door verschillende beheersopties of het afkoppelen van locaties. Zoals geschetst is 
de volledige uitvoering van de Vlaamse en Nederlandse ingrepen nodig, in een 
aaneengesloten geheel, voor de grotere doelsoorten als Bever, Kwak en Visdief.   

5. De lage weerd blijft toch nog eerder beperkt; de optimalisatie van locatie Herbricht 
heeft hiervoor zeer positieve gevolgen 

6. kleinschalige morfologische processen die samenhangen met 
bos/struweelontwikkeling op de zand-grindbanken zijn van groot belang om het 
streefbeeld te benaderen. Anderzijds is de monitoring en evaluatie van morfologische 
processen van erosie en sedimentatie van groot belang om het resultaat te kunnen 
bijsturen/beheersen op termijn, vermits hier toch een belangrijke leemte in huidige 
kennis aanwezig is. 
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7. De bescherming van relicten in de hoge weerd is van belang. In de beginfase is 
misschien een overgangsbeheer nodig, maar op termijn zal met de natuurlijke 
begrazing een voldoende garantie ontstaan op het behoud van een maximum 
diversiteit aan levensgemeenschappen. Voor een groot aantal soorten is de 
bescherming van relictstandplaatsen van belang; bv. gidssoorten Grote tijm, 
Veldsalie. Deze soorten krijgen met het project niet onmiddellijk uitgebreid nieuwe 
kansen. De bescherming van hun huidige standplaatsen is daarom van belang. Het 
feit dat een functieverandering zal optreden, betekent dat in de toekomst 
pioniersituaties mogen blijven liggen en het behoud van deze soorten gegarandeerd 
kan worden. 

8.  Het opvolgen van de vegetatiestructuur en richtlijnen voor het beheer zijn 
nodig om alle functies in het eindbeeld te verzoenen. In locaties zoals Hochter 
Bampd en de nevengeul van Elba, bestaat de kans dat bos ontwikkelt op kritische 
locaties voor waterstandseffecten. Hier kan of door het toelaten van meer dynamiek, 
of door actief ingrijpen indien nodig, de stroomsectie behouden blijven. Een 
belangrijke vereiste om de landschapsmozaïek in het eindbeeld te bekomen, is de 
onmiddellijke inzet van de begrazing na de inrichting (na vergraving of na stopzetting 
landbouwbeheer). Het in natuurbeheer nemen van terreinen na enkele jaren 
spontane ontwikkeling (met veel bosontwikkeling op jonge terreinen!), maakt dat de 
grazers de bosontwikkeling niet meer zullen beïnvloeden en het beeld er grondig 
anders uitziet. Om verantwoorde keuzen te kunnen maken in de uitvoerings- en 
beheersfase van het project, moeten heldere richtlijnen geformuleerd worden. Als 
voorbeelden kunnen we aanhalen dat in het waterbergende deel van het 
overstromingsgebied geen beperkingen hoeven te gelden voor het bosareaal vanuit 
rivierbeheer. Naar toegankelijkheid en beheer kunnen maatregelen nodig zijn om 
gevoelige doelsoorten, kwetsbare habitats te beschermen; via beperkingen in 
broedperiode, geleiding van recreatie. Een gerichte ontsluiting en toegangsregeling is 
in ieder geval vereist. 
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III.4 Conclusies vanuit onderzoeksmethode 
Voor het ecologie-onderzoek is een nieuw model gebruikt voor de voorspelling van de 
ecotopenverdeling over het Grensmaasgebied: ECODYN. In het hier gebruikte model treedt 
ruimtelijk een wezenlijk andere ecotopenverdeling op dan in de in WAQUA gebruikte 
ecotopengenerator. De expertise in deze modellering, met detailuitwerking voor 
bosontwikkeling, pioniersmilieus en begrazingseffect, geeft een inzichtelijk beeld van de 
uitkomst van het project. 
 
Ecotopenverdeling 
 
 
 
 
 
Tijdsstappen 
 
 
Begraasd-onbegraasd 
 
 
 
 
 
 
Dynamiek 
 
 
 
Bosontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zowel de grootte van plekken als het aantal plekken 
wordt geëvalueerd met doelsoorten. Vooral in de tijd 
speelt deze opdeling een rol; de toename in 
diversiteit verloopt parallel met een toename in 
plekken door de hoogwaterdynamiek en de 
natuurlijke begrazing.  
Het eindbeeld en het netwerk voor doelsoorten 
profiteert van de dynamiek in de tijdsstappen op 
voorwaarde dat ook natuurlijke begrazing optreedt 
om voldoende open plekken te behouden. 
Het verschil begraasd-onbegraasd scenario is zeer 
groot; in de onbegraasde successie blijkt na 50 jaar 
de helft van projectgebied met bos bedekt. Uit de 
begrazingsanalyse kan ook afgeleid worden dat met 
de ingrepen en gebiedsinrichting in het ontwerp een 
sterke invloed kan uitgeoefend worden op deze 
ontwikkelingen. 
50% van het gebied wordt op geregelde basis 
teruggezet door de kracht van lagere en/of hogere 
hoogwaterpieken. Er ontstaan ruim voldoende 
pionierplekken die resulteren in duurzame 
habitatnetwerken voor de pionier-doelsoorten. 
15% van het stroomvoerend deel van de 
rivierbedding en lage weerd krijgt een 
bosontwikkeling. Dit bos in de stroomsectie 
ontwikkelt overwegend in linten volgens de 
stroomrichting, zodat de stroomweerstand relatief 
gering blijft. De sturing van de bosontwikkeling in 
zowel de lage als hoge weerd komt in ECODYN 
duidelijk in beeld en wordt in het model zelfs 
beheersbaar, via sturing van ingrepen en inrichting. 
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III.5  Leemten  in kennis 
 
Kennisleemte modellering 

1. In de modellering is de ‘best knowledge’ ingepast in de voorspelling van de 
ontwikkelingen. De ruimtelijke vertaling van deze proceskennis (vegetatiesuccessie, 
bosontwikkeling, begrazing), stoelt op de samenhang van rivierprocessen en 
terreinkenmerken. Enerzijds zijn de terreinkenmerken vrij ruw ingevoerd, op basis 
van regionale bodemkaart en onvergraven/vergraven ingreeplocaties, zodat er soms 
een te beperkte differentiatie in de resultaten aanwezig is. Bij een verder toepassing 
van ECODYN, kan gestreefd worden naar gedetailleerder basisinvoergegevens (zie 
hieronder bij bespreking Roosteren). 
Anderzijds kan een modellering op deze schaal ook niet te zeer in detail gaan, want 
dan wordt het resultaat ook weer onbruikbaar omdat er dan geen grotere lijnen meer 
te beschouwen zijn. Wanneer delen als grasland of struweel op de ecotoopkaart 
verschijnen, dan wil dit dus niet zeggen dat die gehele plek een homogeen grasland 
of dicht struweel wordt, maar dat er wel een overwicht aan dit structuurtype in de 
mozaïek te verwachten is. 

2. Het doorrekenen van de ECODYN-ecotoopkaarten naar stroomweerstand kan 
mogelijk een beter inzicht geven in de ontwikkeling van ruwheid en de invloed op de 
stroomsectie.   

3. In de huidige modellering zal Roosteren een probleem blijven, vermits de ingevoerde 
basisdata te weinig gediversifieerd zijn voor de onvergraven hoge weerd. Er is enkel 
een kleine differentiatie via de bodemkaart aanwezig, maar het verfijnen van de 
ECODYN-modellering op deze knelpuntlocaties kan een beter inzicht geven in 
oplossingen van inrichting en beheer. Een opschaling van ECODYN kan hier 
gebeuren door het landgebruik in de uitgangssituatie in te brengen, evenals een 
gedetailleerder topografie en inrichtingsvarianten bv.  Op dit moment is de volledige 
onvergraven hoge weerd ingevoerd als grasland in de uitgangssituatie, terwijl het 
voor de voormalige akkers pioniersituatie moest zijn. 

 
Kennisleemte relicten en kolonisatiemogelijkheden 
De problematiek van relicten en isolatie in de hoge weerd is hiervoor meermaals 
aangehaald. Gezien de beperkte dynamiek die in de hoge weerd aanwezig is in het 
eindbeeld, worden de kansen op vestiging van soorten verkleind (Van Looy ea 2003). De 
aanwezige relicten van de zeldzame hoge weerdgemeenschappen moeten goed beschermd 
worden of toch op doordachte manier in het ontwerp opgenomen. Binnen de grote matrix van 
natuurgebied in de hoge weerd, krijgen de soorten in de toekomst wel meer kansen dan nu 
het geval is. Onderzoek toont ook aan dat pioniersoorten van dit soort milieus weinig hinder 
ondervinden van isolatie, maar de factoren die de vegetatiestructuur beïnvloeden sterker 
bepalend zijn (Bossuyt ea 2003). Onderzoek naar verschillende soortgemeenschappen van 
graslanden en effect van begrazingsbeheer, bracht aan het licht dat een continue maar zeer 
extensieve begrazing (zoals de natuurlijke begrazing die als beheersvorm is voorgesteld), de 
beste garantie is voor het instandhouden van de diversiteit aan graslandgemeenschappen, 
eerder dan het inschakelen van een discontinu intensief graasbeheer of andere intensieve 
beheersvorm (Cousins ea 2003). Ook de natuurterreinen langs de Grensmaas tonen reeds 
aan dat relictsoorten onder de natuurlijke begrazing voldoende kansen krijgen om terug te 
vestigen en binnen de terreinen een voldoende uiting van de natuurlijke rivierdynamiek en 
variatie in vegetatiestructuur en plantengemeenschappen kan ontstaan, voor het duurzame 
herstel van relictgemeenschappen en –soorten. 
De potenties voor herkolonisatie van doelsoorten dienen wel nog systematischer onderzocht 
te worden. Ze variëren sterk per soortgroep en habitat. Of de herkolonisatie vanuit 
relictpopulaties (Boomkikker, Grote tijm,…), dan wel vanuit de omgeving (Middelste bonte 
specht, …) of via de rivier kan optreden, bepaalt de potentie. Anderzijds moeten 
herintroducties (Bever bv.) nauwgezet opgevolgd worden.  
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Kennisleemte Morfologie 
De opmaak van een grindbalans voor de Grensmaas is een belangrijke randvoorwaarde 
voor opvolging en monitoring van het project. Vooral ten aanzien van kritieke locaties vormt 
de hoeveelheid grind als beddingfractie een belangrijke veiligheidsparameter. Het vaststellen 
van deze parameter kan door per locatietraject de beschikbare grindfractie binnen de 
bedding te beschrijven. De basisinformatie vormt de opmeting van de bodemsamenstelling 
van de bedding, zoals in 1998 is uitgevoerd. Hieruit kan een kwantitatieve schatting 
gebeuren van de beschikbare bedding-grindfractie over de locatie. Deze meting kan 
herhaald worden (bv. om de 2 of 5 jaar afhankelijk van expert-beoordeling van huidige 
meetresultaten) en kan zo een evaluatie toelaten omwille van de herhaling van de 
meettechniek. Zo wordt een relatief beeld bekomen van de netto-fluxen van de 
beddingfractie. De resultaten kunnen gekoppeld en getoetst worden aan de hand van de 
peilingen van het zomerbed. 
 
Een belangrijke consequentie van deze aanpak is dat een effectbeoordeling van de ingrepen 
op deze manier eenduidig kan gebeuren. De grindhoeveelheid binnen de bedding is 
afhankelijk van voeding uit de oevers. Wanneer ergens een deficiëntie optreedt, kan als 
oplossing bv. in overweging genomen worden een oever verder vrij te stellen aan erosie! De 
kunstmatige versteviging van de bedding is immers een zeer ingrijpende en tegelijk 
onwenselijke ingreep in de riviermorfologie. De voeding van de Grensmaas vanuit 
eroderende oevers is een belangrijk punt om na uitvoering te monitoren. Hiervoor bestaan er 
reeds talloze voorbeelden uit riviertrajecten waar dezelfde problematiek speelt, zoals bv. de 
Rhône. 
Onderstaand type-voorbeeld van de beheersprocedure, gevolgd door de rivierbeheerder in 
de SDAGE (algemeen beheersplan), binnen de CLE (Commission Locale de l’Eau) Drôme-
Rhône, toont de stappen in beoordeling van oevererosie. In dit riviertraject werd ze ingesteld 
ter bescherming van de grindhoeveelheden in het rivierbed. Voor de Grensmaas, met zijn 
plaatselijk dunne grind- en  afpleisteringslaag is een dergelijke beheersrichtlijn eveneens van 
groot belang! 
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Beheersprocedure oevererosie 
 
 

vaststelling  
erosieve oeverdelen 

 
 
zone waarbinnen       zone waarbinnen 
oevererosie           oevererosie  
niet acceptabel           acceptabel 

 
 
vaststellen gevoeligheid  
        voor erosie 

  afgeleid uit hydr. model 
        topografische monitoring 
        ahv transecten, metingen 
 
 
         vaststelling verschuiving 
         tgv effectieve hoogwaters 

         (bankfull discharge - 
            varieert vlgs sectie) 

 
 
  vastlegging oever en/of     waar erosie        waar erosie 
   beheer vegetatie        op termijn   gewenste proportie 
      problemen geeft        aanneemt 

 
 
 

        verdere gestandaardiseerde 
topografische monitoring 

     op basis van luchtfoto’s 
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V. Bijlagen 
 
Bijlage 1. Ecotopen in verschillende indelingen 
 
Hydrol zone  Hydromorfologische 

eenheid 
Ecotopen Grensmaas -Ecotopen VL Grensmaas -RES-ecotopen NL 

Rivierbedding Diepe bedding diepe bedding E.1 diepe bedding Zd-1hoofdgeul 
 Ondiepe bedding ondiepe bedding E.2 ondiepe bedding Zo ondiep zomerbed 
  Nevengeul E.2 ondiepe bedding Wn nevengeul 
  Strang F.10 strang Ws-1 dynamische geul, 
  Beekmonding C.1 beekmonding Ws-6 grote beek 
  Beek C.2 beek Ws-7 kleine beek, 

Ws-6 grote beek 
  geïsoleerde plas C.3 geïsol. Plas Ws-2 of 3 geïsoleerde geul 
Zand-
grindbanken 

Lage grindbank Grindbank E.3 grindbank Zs-1 grindbank 

  Steilwand E.4 steilwand Zs-5 steilwand 
  Zachthoutstruweel F.3 zachthoutstruweel Ub-3 zachthoutooibos 
 Hoge grindbank Hoge grindbank F.1 hoge grindbank Zs-2 zandbank 
 Zandrug Zandrug F.2  lage zandrug Zs-2 zandbank 
 Lage oever Lageweerdruigte F.4 oeverruigte Ur-1 of 2 lageweerdruigte 
  Zachthoutstruweel F.3 zachthoutstruweel Ub-3 zachthoutooibos 
Lage weerd lageweerdzandrug Lageweerdzandrug A.2 hoge zandrug Uhz lageweerdhoge grindbank 
  Lageweerdleempakket A.3 hoog kleidek Ur-2 lageweerdruigte 
 overstromingsgraslandOverstromingsgrasland F.7 overstromingsgrasland Ug-1 lageweerdgrasland 
 dynamisch grasland Dynamisch grasland F.9 dynamisch grasland Ur-1 of 2 lageweerdruigte 
  Lageweerdruigte C.8 zoom en mantel Ur-1-2 lageweerdruigte 
  Zachthoutooibos F.8 Zachthoutbos  Ub-3 zachthoutooibos 
Hoge weerd hogeweerdgrindbank Hogeweerdgrindbank A.1 hoge grindbank Hr-4 hogeweerdgrindbank 
 hogeweerdzandrug Hogeweerdzandrug A.2 hoge zandrug Or-2 hogeweerdruigte 
 hogeweerdleempakket Hogeweerdleempakket A.3 hoog kleidek Or-2 hogeweerdruigte 
 hogeweerdgrasland Hogeweerdgrasland L.1 stroomdalgrasland Og-1 stroomdalgrasland 
 droog 

stroomdalgrasland 
droog stroomdalgrasland L.4 droog stroomdalgrasland Og-1 stroomdalgrasland 

 hogere weerden Hogeweerdruigte C.8 zoom en mantel Or-2 hogeweerdruigte, 
  Hardhoutstruweel L.2 hardhoutstruweel Ub-1 hardhoutooibos 
  Hardhoutooibos L.3 hardhoutbos  Ub-1 hardhoutooibos 
 Moerasruigte Moerasruigte C.5 moerasruigte Mr hogeweerdmoeras 
  Broekbos C.7 broekbos Mb-4 hogeweerdbroekbos 
 Kwelmoeras Kwelmoeras C.6 kwelmoeras Mr-3 hogeweerdmoeras  
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Bijlage 2. Successieschema structuurtypes per fysiotoop 
Zones Initieel + 

referenties  
tijd pionier grasland ruigte struweel bos 

Rivierbed 
 

  - 90   10  

Bankzone        300-
800m³/s 

 1-5j 70  20 10  

   10j 70  10 20  
    20j 70  10 10 10 

Lage weerd     800-
1200m³/s 

       

Dynamisch 
 

onvergraven 
(uit landbouw) 

1-5j 20 80    

F9 dynamisch grasland 
C8 lageweerdruigte 
A3 hoog klei-pioniers 

  20 60 20   

  10j 15 45 20 20  

   15 25 40 20  

 
  20j 10 50 20 10 10 

 
  10 20 30 20 20 

F9 en C10 ruigte 
A3 hoog kleipioniers 

vergraven 1-5j 40 20 15 25  

   40  35 25  
  10j 20 40 20 20  

   20  20 30 30 

 
  20j 10 50 20 10 10 

   20  20 25 35 
Laagdynamisch 
 

onvergraven 
(uit landbouw) 

1-5j 20 60 20   

F7overstromingsgrasland 
C8 lageweerdruigte 
(poelruit) 

  10 40 50   

  10j 15 45 20 20  

   10 20 40 30  

    20j 10 50 20 10 10 

   10  40 30 20 
 F7 en C5 moerasruigte 
(moerasspirea) 

vergraven 1-5j 60 20 10 10  

   60 10 20 10  

   10j 20 40 20 20  
   20  60 20  

    20j 10 50 20 10 10 

   10  40 30 20 
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Hoge weerd      
>1200m³/s 

onvergraven 
(uit landbouw) 

1-5j  60 40   

    50 45 5  

 
 10j 5 40 35 10 5 

   5 30 35 25 5 

    20j 10 40 25 15 10 

   5 20 20 30 25 

    100j 5 30 10 15 40 

   5 15 10 5 65 
  vergraven 1-5j 25 20 40 15  

   25  55 20  

 
 10j 10 30 35 15 10 

   5 10 40 25 20 

    20j 10 30 30 15 15 

   5 5 30 20 40 

    100j 5 30 10 15 40 

   5 5 10 10 70 

Moeras          >1200m³/s 
 1-5j 15 35 15 35  

Uit grondwatermodel   15  15 35 35 

  10j 10 40 10 15 25 

   5  25 25 45 

   20j 5 45 10 15 25 

     20 20 60 

   100j 5 45 10 15 25 

      15 5 80 
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Bijlage 3. Historische ecotopenverdeling Grensmaas 1846  
 
Ecotoop  Omschrijving opp % 

Zo-1 Ondiepe grindbedding 194 11,07 

Zs-1 Grindbank 18 1,02 

Zs-5 Steiloever/terrasrand 36 2,06 

Wn-1 Nevengeul 9 0,51 

Wp-3 Diep klein water/kolk 2 0,11 

Ws  Strang 18 1,03 

* Ws-1 * aangekoppelde strang  4 0,22 

* Ws-2 * afgesloten strang 0.8 0,06 

* Ws-5 * beekstrang/beek 13 0,74 

Mg Moerassig 

uiterwaardgrasland/kwelgrasland 

205 11,70 

Ug Grazige uiterwaarden 81 4,62 

Og Grazige oeverwal 305 17,41 

Mb Moerassig ooibos 19 1,08 

Ub Beboste uiterwaard 39 2,23 

* Ub-1 Uiterwaard hardhoutooibos 12 0,68 

* Ub-2 Uiterwaard zachthoutooibos 10 0,57 

* Ub-5 Uiterwaard 

productiebos/boomgaard 

17 0,97 

Ob Beboste oeverwal 105 5,99 

* Ob-1 Oeverwal-hardhoutooibos 11 0,63 

* Ob-3 Oeverwal-zachthoutooibos 60 3,42 

* Ob-5 Oeverwal-

productiebos/boomgaard 

34 1,94 

Ur-3 Uiterwaard-akker 89 5,08 

Or-3 Oeverwal-akker 488 27,86 

 Totaal: 1751  

(Bron: Maas 2000) 
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Bijlage 4. Habitatgeschiktheidsindices en populatierekenregels in de doelsoortenanalyse 

 
 HSI 1 1 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 schaal habitat eenheid berekening 
Rivierbed Barbeel 

ondiep zomerbed   beek  
 regionaal meso RE  1 RE/19m² , voor 0,5% geschikt 

habitat 
 Kopvoorn 

ondiep zomerbed   diep zomerbed  
 regionaal meso RE 1 RE/10m², voor  5% geschikt 

habitat 
 Rivierdonderpad ondiep zomerbed   nevengeul beek  regionaal micro RE 1 RE/ 20m², voor 5% geschikt 
 Vlottende 

waterranonkel nevengeul    ondiep zomerbed beek 
 regionaal micro populaties 

1pop/plek 
 Rivierfonteinkruid nevengeul       regionaal micro populaties 1pop/2plekken 
 Sneep nevengeul    beek ondiep zomerbed regionaal meso RE 1 RE/20m², voor 5% geschikt habitat 
 Kleine tanglibel 

ondiepe bedding Nevengeul  strang  
 regionaal meso aantal ex. 

6.7 /m², voor 5% geschikt habitat 
 Beekrombout 

strang  Nevengeul    
 regionaal meso aantal ex. 

4 /m², voor 10% geschikt habitat 
 Otter 

geïsoleerde plas Nevengeul  zachthoutooibos moerasbos 

nationaal macro aantal ex. 10 otters per 100 ha nesthabitat 
moeras(bos) en voedselgebied 
(plassen, stromend water factor 0,4) 

 Kleine 
modderkruiper geïsoleerde plas   nevengeul  

 
lokaal 

micro RE 1  RE/20m², voor 1% geschikt 
habitat 

 Bever 
zachthoutooibos moerasbos geïsoleerde plas nevengeul 

 regionaal macro aantal ex. 
1 RE/2000m oeverlengte 

 Ijsvogel 

beek   beekmonding steilwand  

 nationaal meso Broedparen 
3 broedparen per km beek en 
steilwand 

 Weidebeekjuffer beek Beekmonding  nevengeul   lokaal micro populaties 1/500m beek, 1 per km nevengeul 
 Riempjes grindbank  zandbank     regionaal micro populaties 1pop/4plekken 
 Visdief  grindbank    zandbank   nationaal meso Broedparen 1/10ha 
 Kleine plevier grindbank    zandbank   nationaal meso Broedparen 1/500m grindbank/zandbank 
 Grindwolfspin 

zandbank  grindbank  Lageweerd zandrug  

 lokaal micro Repr 
eenheid 

1RE/30m² geschikt en 20% geschikt 
van grindbank, 50% van zandbank, 
10% van lageweerdzandrug 

 Blauwvleugelspri
nkhaan hoge grindbank lageweerdzandrug   

 lokaal micro Repr 
eenheid 20RE/ha 

 Rugstreeppad 
lageweerdzandrug   hogeweerdruigte  hardhoutstruweel 

lokaal meso Repr 
eenheid 1RE/ha 

 Smalle raai hoge grindbank      regionaal micro populaties 1pop/4plekken 
 Grote tijm hoge zandrug droog stroomdalgrasland   lokaal micro populaties 1pop/3plekken 
Grasland Veldsalie  hogeweerdgrasland droog stroomdalgrasland hoge zandrug   regionaal micro populaties 1pop/5plekken 
 Echte kruisdistel droog 

stroomdalgrasland hoge zandrug hogeweerdgrasland 
 

lokaal 
micro populaties 

1pop/2plekken 
 Engelse alant dynamisch grasland   overstromingsgrasland  regionaal meso populaties 1pop/2plekken 
 Kwartelkoning 

dynamisch grasland lageweerdruigte hogeweerdgrasland 
 nationaal macro Broedparen 60 broedparen per 100 ha 

stroomdalgrasland 
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 Das 

overstromingsgrasland  hogeweerdgrasland hardhoutstruweel 

regionaal macro families 1 familie per 100ha grasland, 
productiegrasland en 
hardhoutstruweel 

 Paapje 
dynamisch grasland overstromingsgrasland hogeweerdgrasland hogeweerdruigte 

regionaal meso broedparen 
2-10/100ha 

Ruigte  Heksenmelk hogeweerdruigte dynamisch grasland    regionaal micro populaties 1pop/plek 
 Viltig kruiskruid hogeweerdruigte      lokaal micro populaties 1pop/2plekken 
 Rietgors 

moerasruigte   lageweerdruigte  
 regionaal meso Broedparen 1 broedpaar per ha moeras en 

moerasruigte 
 Grauwe klauwier hardhoutstruweel   droog stroomdalgrasland  nationaal meso Broedparen 1 broedpaar per 10ha broedhabitat  
 Roodborsttapuit hogeweerdruigte hogeweerdgrasland    regionaal meso Broedparen 1 broedpaar per 20 ha 

 
Geelgors 

hardhoutstruweel   hogeweerdgrasland hogeweerdruigte 
regionaal 

meso 
Broedparen 1 broedpaar per ha broedhabitat/ 

per 10 ha grasland en ruigte 
Moeras  Waterral 

moerasruigte   kwelmoeras  
 nationaal meso Broedparen 

30 broedparen per 100ha moeras 
 Boomkikker  

geïsoleerde plas strang  kwelmoeras  
 

lokaal micro 
aantal ex. 1RE/50m² voor water<0,5ha, 

1RE/0,5ha voor groter water 
 Moerasvaren kwelmoeras      lokaal micro populaties 1pop/2plekken 
 Waterscheerling kwelmoeras      lokaal micro populaties 1pop/4plekken 
 Kamsalamander 

geïsoleerde plas   broekbos  
 

lokaal meso 
aantal ex. 1RE/50m² voor water<0,5ha, 

1RE/0,5ha voor groter water 
 Bruine kiekendief moerasruigte   geïsoleerde plas   nationaal macro Broedparen 2 broedparen per plek van 50ha 
 Roerdomp 

moerasruigte   geïsoleerde plas  
 nationaal 

macro 
Broedparen 

3 broedparen per plek van 100ha 
Ooibos  Kwak  

zachthoutooibos  strang 
broekbos geïsoleerde plas 

 
nationaal 

meso 
Broedparen 

bos 8/10ha, ondiep water 1/8-40ha 
 Aalscholver  

zachthoutooibos   broekbos  

 nationaal 

macro 

Broedparen 50 broedparen per ha 
zachthoutooibos en broekbos, 5 
broedparen per 100ha open water  

  Vingerhelmbloem hardhoutooibos       lokaal micro populaties 1pop/2plekken 
  Zwarte populier  zachthoutooibos   zachthoutstruweel    regionaal micro populaties 1pop/plek 

 
Wielewaal 

hardhoutooibos  broekbos zachthoutooibos   
regionaal 

meso 
Broedparen 5 broedparen per 50ha oud 

boshabitat 

 

Middelste bonte 
specht 

hardhoutooibos   broekbos zachthoutooibos 

nationaal 

macro 

broedparen 1/4ha optimaal habitat (oud 
hardhoutooibos), 1/100ha marginaal 
habitat  
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Bijlage 5. Aantallen en vormkenmerken van plekken in Cumulatieve 
Ontwerpen. 
 
Aantallen van fysiotopen in de Cumulatieve ontwerpen 
Fysiotopen CoA CoB 
diepe bedding  58 58 
droog stroomdalgrasland 124 78 
dynamisch grasland 248 274 
Grindbank 548 544 
hoge grindbank 395 354 
hogere weerden 279 268 
hogeweerdzandrug 32 18 
Kwelzone 360 368 
lage oever 132 134 
lageweerdzandrug 215 153 
Moeras 70 72 
ondiepe bedding 529 525 
overstromingsgrasland 468 539 
stroomdalgrasland 471 550 
Waterplas 27 30 
Zandrug 434 459 
 4390 4424 
 
 
Tabel Ecotoopkenmerken in het Cumulatieve ontwerp B na 10 jaar. 

 

Hydrozone     
  

Ecotoop  
 

Aantal  
 Perimeter (m) Oppervlakte (ha) 

rivierbed diepe bedding 312 107718 162 
 ondiepe bedding 771 123388 128 
 nevengeul 2 4479 13 
 strang 7 11175 41 
 tijdelijke plas 2 5106 51 
 geïsoleerde plas 30 21905 149 
bankzone grindbank 1408 256208 415 
lage weerd hoge grindbank 536 54281 30 
 zachthoutstruweel 1107 136087 103 
 lage oever 377 49888 67 
 zandrug 929 130577 118 
 lageweerdzandrug 335 28921 14 
 dynamisch grasland 293 27598 17 
 lageweerdruigte 335 32145 19 
 zachthoutooibos 497 52706 39 
 overstromingsgrasland 818 94717 87 
hoge weerd droog stroomdalgrasland 116 13551 11 
 hogeweerdzandrug  16 1465 1 
 hogeweerdgrasland 2666 469204 763 
 hogeweerdruigte 911 116969 105 
 hardhoutstruweel 447 40530 23 
 hardhoutooibos 189 32556 43 
 moerasruigte 51 6275 5 
 kwelmoeras 745 80068 69 
 moerasbos 511 46652 27 
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Vormkenmerken van plekken in CoA en CoB 
HMORFZONE Na Oa Oam Da Ia Nb Ob Obm Db Ib 
Diepe bedding 58 162,02 2,79 0,05 4,94 56 162,15 2,90 0,05 4,95 
Droog stroomdalgrasland 143 18,05 0,13 0,12 14,58 96 13,78 0,14 0,11 16,97 
Dynamisch grasland 248 23,65 0,09 0,14 13,31 274 30,80 0,11 0,13 11,35 
Grindbank 543 404,99 0,75 0,04 3,12 544 417,05 0,77 0,04 3,08 
Hogeweerdzandrug 35 2,63 0,07 0,15 40,17 20 2,00 0,10 0,13 44,55 
Hogere weerden 244 1092,28 4,48 0,02 1,90 230 1016,82 4,42 0,02 1,98 
Lageweerdzandrug 215 18,7 0,09 0,16 14,29 153 12,82 0,08 0,16 17,59 
lage oever 132 39,16 0,3 0,08 9,99 134 67,39 0,50 0,05 7,67 
Ondiepe bedding 529 128,45 0,24 0,09 5,58 525 128,30 0,24 0,09 5,56 
Overstromingsgrasland 468 87,59 0,19 0,09 6,67 539 132,54 0,25 0,08 5,47 
Stroomdalgrasland 483 197,35 0,41 0,07 4,47 556 219,00 0,39 0,06 4,26 
Waterplas  26 207,24 7,97 0,01 4,37 29 149,18 5,14 0,01 5,16 
hoge grindbank 395 57,65 0,15 0,12 8,17 354 56,34 0,16 0,11 8,39 
Zandrug 434 160,63 0,37 0,07 4,96 459 192,25 0,42 0,07 4,54 
 
N: aantal, O: oppervlakte, Om: gemiddelde oppervlakte, D: densiteitsindex, I: isolatieindex 
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Bijlage 6. Structuurontwikkeling in de fysiotopen doorheen de 
tijdsreeks, voor het Cumulatief Ontwerp B weergegeven. 
 
Natuurlijke ontwikkeling zonder begrazingsbeheer Cumulatief Ontwerp B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppervlakteaandeel van structuurtypes in hydromorfologische zones 
van het CoB (t=0)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Grindbank

Lage oever

Zandrug

Hoge grindbank

Overstromingsgrasland

Dynamisch grasland

Lageweerdzandrug

Stroomdalgrasland

Droog
stroomdalgrasland

Hogeweerdzandruglaag

Hogere weerd

Moeras

Kwelzone

 0
 ja

ar

ha

Pionier Grasland Ruigte Struweel Bos

Oppervlakteaandeel van structuurtypes in hydromorfologische zones 
van het CoB (t=5)
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Oppervlakteaandeel van structuurtypes in hydromorfologische zones 
van het CoB (t=10)
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Oppervlakteaandeel van structuurtypes in hydromorfologische zones 
van het CoB (t=25)
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Oppervlakteaandeel van structuurtypes in hydromorfologische zones 
van het CoB (t=50)
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Bijlage 7. Resultaten doelsoortenanalyse in de verschillende 
ontwerpen 
 
Soort eenheid Huidig Eindplan CoA CoB 
Barbeel Repr eenheid 171 1486 2762 2762 
Kopvoorn Repr eenheid 607 1007 1047 1047 
Rivierdonderpad Repr eenheid 913 1413 2626 2629 
Vlott.waterranonkel populaties 17 528 655 678 
Rivierfonteinkruid populaties 0  328 328 
Sneep Repr eenheid 649 1399 2611 2619 
Kleine tanglibel aantal ex. 115400 275400 285920 318040 
Beekrombout aantal ex. 71020 127702 127702 343442 
Otter aantal ex. 0 1 1 1 
Kleine modderkruiper Repr eenheid 10 19 204 221 
Bever Repr eenheid 0 8 19 36 
Ijsvogel Broedparen 18 17 32 47 
Weidebeekjuffer populaties 12 13 19 35 
Riempjes populaties 9 219 317 317 
Visdief Broedparen 2 33 37 42 
Kleine plevier Broedparen 37 193 261 249 
Grindwolfspin Repr eenheid 1500 25284 30143 33030 
Blauwvleugelsprinkhaan Repr eenheid 40 327 378 428 
Rugstreeppad Repr eenheid 0 222 377 367 
Smalle raai populaties 2 18 26 28 
Grote tijm populaties 5 81 195 195 
Veldsalie  populaties 16 209 326 326 
Echte kruisdistel populaties 29 121 293 293 
Engelse alant populaties 8 270 419 446 
Kwartelkoning Broedparen 2 3 5 5 
Das families 1 2 4 4 
Paapje broedparen 0 2 4 4 
Heksenmelk   populaties 41 1490 2291 2291 
Viltig kruiskruid populaties 20 727 1094 1094 
Rietgors Broedparen 23 156 257 252 
Grauwe klauwier Broedparen 4 14 24 24 
Roodborsttapuit Broedparen 6 23 40 39 
Geelgors Broedparen 40 36 65 61 
Waterral Broedparen 5 0 1 1 
Boomkikker  aantal ex. 18 61 524 561 
Moerasvaren populaties 2 168 247 249 
Waterscheerling populaties 1 84 123 123 
Kamsalamander aantal ex. 12 43 549 479 
Bruine kiekendief Broedparen 0 0 0 0 
Roerdomp Broedparen 0 0 0 0 
Kwak  Broedparen 1 5 14 17 
Aalscholver  Broedparen 50 0 2 2 
Vingerhelmbloem populaties 10 444 650 650 
Zwarte populier  populaties 75 3218 4808 4808 
Wielewaal Broedparen 10 10 18 18 
Middelste bonte specht broedparen 2 4 7 7 
 
 
 


