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Gemeenschappelijke Maas: Ecologische effecten van
ingreepscenario’s centrale sector van Maasmechelen tot
Maaseik.
I Inleiding
I.1 Ecologische studie als voorbereiding op MER
Door de nv De Scheepvaart Afdeling waterbouwkunde worden een reeks ingrepen in de centrale
sector van de Gemeenschappelijke Maas voorgesteld in het kader van de integrale rivierbeheersvisie
en het oplossen van hoogwaterknelpunten. De ingrepen worden beschreven onder I.2. De ingrepen
zijn onderhevig aan een MER-procedure. Als voorbereiding op dit milieueffectenrapport worden in
deze studie de effecten van de ingrepen op de natuur bestudeerd. Hierbij wordt zowel naar effecten
op bestaande natuurwaarde, als naar te ontwikkelen natuurwaarden gekeken.
De voorspelling van de ontwikkelingen na ingrepen in de Maasvallei gebeurt met het model
ECODYN. Voor een uitgebreide beschrijving van het model ECODYN verwijzen we naar o.a. het
rapport van het cumulatief onderzoek (Van Braeckel & Van Looy 2004; Van Looy ea.in press.).
Voor deze studie was een sterke verfijning en detaillering van de modeltoepassing mogelijk, dankzij
de aanwezige detailgegevens van het studiegebied, het gedetailleerder raster voor de Waquamodellering.
Als basisgegevens voor het studiegebied voor de ecologische beoordeling, gelden:
- ecotoopkartering 2000, verfijnd voor Kerkeweerd en Bichterweerd natuurterreinen in 2004
- inventarisatie stroomdalsoorten (en habitats) in het gebied
- gedetailleerde bodemgegevens (op basis van gedetailleerde bodemkaart, veldstaalname); ook
in heraanvullingen omwille van hydrologische invloed
- waterkwaliteitsgegevens plassen; meting alle plassen in gebied 1996 en 2003, analyse trend
en onderlinge verschillen tbv afweging connectiviteit
- sedimentatie opgemeten na hoogwaters. Bijsturing conclusies morfodynamiek
huidig/toekomst
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I.2 Projectgebied Maasvallei Centrale sector Noord
Op 3 locaties worden door nv De Scheepvaart ingrepen gepland: Negenoord, Bichterweerd en
Elerweert. Het project te Negenoord is het hoofdproject. Een situering van deze projectzones is op
figuur 1 terug te vinden. De ingrepen worden hieronder per locatie beschreven.

Project Negenoord
Doel:
In het kader van het integraal water- en rivierbeheer wordt er naar een duurzame oplossing voor de
herinrichting van Negenoord gezocht.
Men streeft naar:
- het verhogen van het veiligheidsniveau van het mijnverzakkingsgebied door het reduceren
van de kans op overstroming over de winterdijken;
- een maximale natuurontwikkeling in het zomerbed zonder zachte recreatie uit te sluiten.
- Mogelijk biedt dit project ook een oplossing voor een aantal problematische locaties van het
Nederlandse Grensmaasproject.
Ingrepen:
- het aanleggen van een nieuwe teruggetrokken zomerdijk tussen de oostelijke en westelijke
plas;
- het verlagen van de zomeroever van de Groeskens;
- ·het afgraven van de bestaande zomerdijk van Kerkeweerd tot op het huidige maaiveld;
- het afgraven van de bestaande zomerdijk van de oostelijke plas zodat een grindbank ontstaat;
- het terugtrekken van de zomerdijk van de westelijke plas;
- het plaatsen van een in-/uitlaatwerk aan de westelijke plas.

Project Bichterweerd
Doel:
De ingreep Bichterweerd kadert in het project ‘Levende Grensmaas’ en sluit aan bij de herinrichting
van de voormalige grindgroeve Bichterweerd.
Ingrepen:
- · verlagen van de zomerdijk langs Bichterweerd tot het huidige maaiveld;
- · aan de noord-oostzijde van Bichterweerd een gelijdelijke overgang maken van de verlaagde
zomerdijk richting de plas;
- · het actualiseren van de hoogte van van de plas Bichterweerd conform de gegevens van het
GHC;
- · verbreden van de zomergeul tussen Negenoord en Bichterweerd.

Project Elerweert-Heppeneert
Doel:
De oeververlaging van Elerweert en het heraantakken van de geul van ‘De Hoogte’ te Heppeneert
kaderen in het project ‘Levende Grensmaas’ en in een duurzaam en natuurlijk oeverbeheer.
Ingrepen:
- verlagen van de zomerdijk tot op maaiveldniveau zodat te Elerweert, afwaarts ‘De Krauw’,
een grindoever ontstaat;
- afwaarts aantakken van de geul van ‘De Hoogte’ te Maaseik-Heppeneert.
De begrenzing voor de ECODYN modellering wordt gehanteerd zoals in het Cumulatief onderzoek,
namelijk met grenzen aan de Vlaamse zijde van het voorkeursalternatief (Levende Grensmaas). In de
Elerweert is er nog een beperking ingevoerd, daar zijn enkel de beschermde habitats
(habitatrichtlijngebied) weerhouden in het projectgebied. Deze afbakening moet een realistische
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inschatting toelaten van de effecten van de ingrepen op aanwezige en in de nabije toekomst te
ontwikkelen natuurwaarden.

Figuur 1 Deelgebieden en het toekomstig reliëf in het projectgebied

3
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II Doelstellingen
De hoofddoelstelling is de ecotopenvoorspelling om mogelijke ontwikkelingen aan te geven onder
verschillende beheersvormen en van daaruit knelpunten te lokaliseren en afstand tot streefbeeld te
bepalen.
Specifieke toepassingen van de modules
 Fysiotoop-module
De heterogeniteit en natuurlijke opeenvolging van fysiotopen dwars op de rivier en doorheen
het studiegebied, kan aan de hand van deze module geoptimaliseerd worden.
 Bosmodule
Knelpunten van bosontwikkeling met betrekking tot hydraulische ruwheid
voorspellen/identificeren
 Pioniermodule
De ontwikkeling van hogeweerdpionierecotopen en karakteristieke stroomdalgraslanden,
wordt in deze module in beeld gebracht. Knelpunten voor stroomdalsoorten kunnen hiermee
aangegeven worden.
 Begrazingsmodule
Knelpunten voor het beheer kunnen aangegeven worden met deze module.

Negenoordstudie: Ecologie
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III. Werkwijze ECODYN toepassing
III.1. Modelconcept van ECODYN
ECODYN
INVOER:
- Hydraulisch model
- Hydrologisch model
- Bodemkaart
- Landgebruikkaart

Hydromorfzone
watertafel
fysiotoopmodule
Voorspelling fysiotoop
successiemodule
begrazingmodule
Stroombergend rivierdeel
selectiescore
pioniermodule
pionierecotoop

+
toegankelijkheid

bosmodule
Stroomvoerende rivierdeel
vestiging bos
kieming bos

nulbeheer

aanpassing
beslisregels
Voorspelling
potentieel
ecotoop

Foutcontrole/
verificatie ijking

begrazingsbeheer

overleving bos

Voorspelling potentiële
vegetatiestructuur
T10 & T50

Ecologische
analyse

voorspelling
natuurwaarde:
ecotopen &
doelsoorten

Figuur 2 Flowchart van ECODYN

In ECODYN worden een aantal ecologische processen in modules gegoten en geïntegreerd tot
een ruimtelijk voorspellend model (figuur 2). Het model is opgebouwd uit een
stapsgewijze verkenning van de plaats en ontwikkeling van fysiotopen en ecotopen in
het gebied, gebaseerd op de expertise vanuit een reeks onderzoeksprojecten in de
Grensmaasvallei. We bespreken hier kort de opbouw van de verschillende modules
vanuit de invoervariabelen, aannamen en onzekerheden.

Stap 1 Afbakening van de standplaatsfactoren in de fysiotoop- en
pionier-module
Als belangrijkste standplaatsfactor voor het Grensmaasgebied geldt de rivierdynamiek die
zowel via rechtstreekse inundatie als via sedimentatie en doorwerking op grondwater de
vegetatieontwikkeling stuurt.
De fysiotoopmodule bakent fysische eenheden in het gebied af waarbij rivier- en
grondwatermodellering input leveren.
Vanuit de hydraulische modellering worden fysiotopen of hydromorfologische eenheden
onderscheiden op basis van hydrologische en sediment karakteristieken. De afbakening van
deze hydromorfologische eenheden gebeurt aan de hand van een combinatie van ranges van
stroomsnelheden binnen rivierbedzones berekend bij verschillende afvoergolven (maatgevend
voor die specifieke rivierbedzone). De combinatie van stroomsnelheid en
overstromingsfrequentie wordt in het grootste deel van het Grensmaasgebied als
standplaatsdiscriminerend beschouwd (Van Looy & De Blust 1998, Van Looy ea 2005). Dit
staat in scherp contrast met de variabelen die overwegend voor laaglandrivieren gehanteerd
worden, nl. overstromingsduur en grondwaterstand. Voor de beperkt aanwezige
grondwaterafhankelijke fysiotopen wordt gebruik gemaakt van grondwaterstijghoogten,

5
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berekend op periodegemiddelden, in combinatie met bodemkenmerken. Het gros van de input
(afvoerlijnen en stroomsnelheden) komt dus uit het hydraulische model.
In een eerste stap worden hydrologische zones en daarbinnen hydromorfologische
zones afgebakend:
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

Hydrologische zones (tabel 1)
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.
Tabel 1 Afbakening van hydrologische zones

Hydrologische zone

Debietsklassen (m³/s)

Overstromings-frequentie/duur

Rivierbedding
Bankzone
Lage weerden
Hoge weerden

< 10
10-300
300-1250
> 1250

365 d/j
100-365d/j
5-100d/j
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 (tabel 2). 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).

Negenoordstudie: Ecologie

6

Doelstellingen
__________________________________________________________________________
Tabel 2 Afbakening van de hydromorfologische zones

Hydrologische
zone
Rivierbedding

Hydromorfologische
zone

Stroomsnelheid

diepe bedding
ondiepe bedding

> 1,8 m/s bij 975m³/s

Bankzone

lage grindbank
Lageweerdoever hoge grindbank
zandrug
lage oever
Lage weerden
lageweerdzandrug
overstromingsgrasland
dynamisch grasland
Hoge weerden

hogeweerdgrindbank
hogeweerdzandrug
hogeweerdleempakket
hogere weerden
droog stroomdalgrasland
stroomdalgrasland

1,2-1,8
< 1,2
1,2-1,5m/s bij 1920m³/s
0,8-1,2
0.4-0.8
> 0,8m/s bij 1920m³/s
0,4-0,6
0,6-0,8
1,5-1,8m/s bij 3000m³/s
1,2-1,5
0,8-1,2
< 0.8
0,6-0,8m/s bij 1920m³/s
0,2-0,6

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!
De pioniermodule vormt een verfijning van de fysiotoopmodule. Hierin worden
pioniersituaties afgebakend die ontstaan bij een hoge afvoerpiek met een specifieke
retourperiode. Deze pionierecotopen van zowel de oeverzone, lage weerd, alsook specifieke
voor de hoge weerd, ontstaan bij hoge stroomsnelheden, berekend bij de hoge afvoeren, in het
gebied. Periodieke terugzetting van de vegetatieontwikkeling wordt op deze manier
geïntegreerd in de verschillende tijdstappen van het model afhankelijk van hun retourperiode.
Bij de afbakening werd geopteerd om stroomsnelheden bij stationaire doorrekening van
piekafvoeren te gebruiken. Om een volledig beeld van erosie- en sedimentatieprocessen bij
hoogwaters te krijgen, zou in principe een volledig afvoergolfverloop moeten geïnterpreteerd
worden. Bij de bepaling van de stroomsnelheidsranges werd met deze beperking rekening
gehouden, waardoor een graad van detail verloren gaat in de zin dat dikte van afzetting of
ruimtelijke begrenzing minder verfijnd weergegeven kunnen worden.
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Stap 2 Voorspelling van de vegetatiestructuur per fysiotoop
De fysiotopen of abiotische eenheden dienen om het voorkomen van de ecotopen mee te
voorspellen. Deze ecotopen worden bepaald door het successiestadium van de vegetatie en de
soortensamenstelling. In deze stap staat de voorspelling van de snelheid en de richting van de
successie voorop. Omwille van de verschillen in sturende factoren, wordt een onderscheid
gemaakt tussen bosontwikkeling in het stroombergend en in het stroomvoerend gedeelte van
de rivier. Als natuurbeheervormen onderscheidt ECODYN een variant zonder beheer en één
met natuurlijke extensieve begrazing.
De vegetatieontwikkeling wordt zo opgesplitst in 3 modules:
 Successiemodule die de successie zonder beheer aangeeft.
 Bosmodule die de bosontwikkeling in het stroomvoerend deel van de rivier voorspelt.
 Begrazingmodule die de potentiële afremming van successie onder invloed van grote
grazers in het stroombergend deel van de rivier voorspelt.
Successiemodule
In de successiemodule worden voor de verschillende fysiotopen de structuurklassen
pioniervegetatie, grasland, ruigte, struweel en bos onderscheiden en verder onderverdeeld
volgens de vegetatietypering (Van Looy & De Blust, 1998; Van Looy & Peters, 2000; Peters
et al., 2000; Van Looy, 2002). Het successieschema (bijlage 3) waarin deze vegetatietypen
behoren, is afgeleid uit permanent kwadraatonderzoek dat tussen 1996 en 2002 werd
uitgevoerd (Dekker & Smits, 1997; Kenzeler, 1999; Van Looy, non publ. data). Dit schema
vormt de basis voor de successiemodule en de begrazingmodule.
De successiemodule schetst de ontwikkeling zonder beheer. De invloed van periodieke
overstromingen die de successie remmen of vroege successiestadia zoals grindbanken fixeren,
zijn wel in rekening gebracht.
Omdat met de permanente kwadraten niet alle successiefasen gevolgd konden worden, zijn
bepaalde vegetatieontwikkelingen ingeschat. Zo zijn onbegraasde situaties in de terreinen met
natuurontwikkeling slechts beperkt aanwezig en loopt de ontwikkeling er op de meeste
plaatsen nog maar een 10-tal jaar. Uitspraken over de vegetaties die na 30 tot 50 jaar zullen
optreden, hebben daardoor een grotere onzekerheid. Voor dit tijdbereik zijn trouwens grotere
tijdstappen gebruikt. Daarnaast is ook geen rekening gehouden met verschillen in
nutriëntenbeschikbaarheid of initiële soortensamenstelling die binnen eenzelfde fysiotoop
kunnen optreden, waardoor eveneens met veralgemeningen gewerkt moet worden.
Bosmodule
In de bosmodule wordt de vestiging van zachthoutooibos binnen de stroomvoerende sectie
van het rivierbed doorgerekend. Sequenties van deze bosontwikkeling in tijd en ruimte
worden onderscheiden binnen het proces van bosvestiging. Ruimtelijk worden nevengeulen,
hoge oevers, longitudinale en meandergrindbanken (‘lateral bars’ en ‘point bars’) afgebakend,
als tijdsfasen worden kieming, vestiging (struikfase) en overleving (boomfase) onderscheiden.
Voor deze tijd- en ruimtesequenties worden uit de hydraulische modellering
schuifspanningsranges bij kritische afvoeren gehanteerd om de mogelijkheden voor
bosontwikkeling aan te geven.
De stochasticiteit van deze kritische evenementen wordt opgevangen door een gemiddelde
tijdafvoerreeks te hanteren, samengesteld op basis van de retourperiode van de afvoerpieken.
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Begrazingmodule
In de begrazingmodule wordt het
effect van een extensieve begrazing op
de
vegetatiestructuur
nagebootst.
Aangezien de begrazingsdynamiek in
de lagere delen van het rivierbed
(grindbank, zandbank) miniem is en
niet in verhouding staat met de invloed
van de rivierdynamiek, wordt hier
geen effect voorspeld. De ruimtelijke
verscheidenheid
in
begrazingsintensiteit, zichtbaar in
de vegetatie, wordt bepaald door de
voorkeur en afkeur van paard en
rund voor een bepaalde fysiotoop en
structuurtype (figuur3).
Figuur 3 Selectie van paard en rund binnen verschillende fysiotopen

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 werd afgeleid uit veldonderzoek
in de natuurterreinen langs de Grensmaas (Van Braeckel, 2002; Van Braeckel & Van Looy,
2002). Voor aparte terreindelen wordt de selectie-index omgerekend naar een relatieve
graasintensiteit
door
ruimtelijke
variabelen
zoals
plekgrootte,
isolatie
en
wintertoegankelijkheid in rekening te brengen. De combinatie van graasintensiteit en
graasgevoeligheid van de vegetatie leidt tot een fixatie, vertragen of ongemoeid laten van de
successie.
Naast de selectie van de grazer is de successiesnelheid bij de ruimtelijke verdeling van
vegetatiestructuren belangrijk welke structuurtypes in de tijd binnen een fysiotoop tot
ontwikkeling kunnen komen (tabel 3).
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Tabel 3 Successie van ecotoopstructuurtypes binnen enkele fysiotopen in de tijd.
Fysiotoop
Lageweerdzandrug
Dynamisch grasland
Overstromingsgrasland
Hogeweerdzandrug
Stroomdalgrasland
Droog stroomdalgrasland
Hogere weerd
Moeras
Kwelzone

uitgangsituatie
onvergraven
onvergraven
vergraven
vergraven
onvergraven
onvergraven
vergraven
vergraven
onvergraven
onvergraven
vergraven
onvergraven
vergraven
vergraven
onvergraven
onvergraven
vergraven

legende
pionier
glad grasland
normaal grasland
ruig grasland
ruigte
struweel
bos

tijd

Aan de hand van deze werkwijze is binnen de begrazingsmodule de ruimtelijke verdeling
uitgetekend binnen projectgebied na een tijdstap van 10 en 50 jaar.
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III.2. ECODYN Verfijning
Aangezien met een verfijnd raster en gedetailleerde basisinformatie gewerkt wordt, diende ook een
verfijning binnen de ECODYN-toepassing uitgevoerd te worden. Deze verfijning gebeurde op het
niveau van de vertaling vanuit abiotische standplaatskenmerken van bodem en grondwater, naar
habitat- en natuurtypen.
Verfijning grondwaterinvloed
De door het grondwatermodel aangeleverde gegevens met betrekking tot stijghoogten, zijn relatieve
hoogten van grondwaterstand, aangezien het gaat om berekende drukken in de freatische laag, dus in
het grindpakket in dit geval. De weerstand van de bovenliggende deklaag is dus niet in rekening
gebracht bij de weergave van de stijghoogte. Een gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand van -0.5m
ten aanzien van maaiveld, betekent dat het grondwater zich gemiddeld op -0.5m zou bevinden als er
een homogeen grindpakket aanwezig was (zonder deklaag). Wanneer de deklaag echter enkele
meters dik is, zal die gemiddelde grondwaterstand een stuk lager liggen dan de voorspelde -0.5m. In
de doorrekening van het CO is hiermee rekening gehouden door de ranges van grondwaterstanden
iets hoger te nemen. In deze doorrekening zullen we een verfijning invoeren op basis van gegevens
met betrekking tot de dikte van de deklaag.
Ook het optreden van schijngrondwaterspiegels op plaatsen met vrij ondoordringbare bodemlagen,
kwam uit de regionale grondwatermodellering niet naar voor. Hiervoor kan een correctie gebeuren
vanuit de gegevens over de ligging van vroegere maasmeanders (die opgevuld zijn met fijner
zandlemig materiaal) en de aanwezigheid van dichtgeslempte aangevoerde gronden.
Verfijning vanuit bodemgegevens
• bodemstaalcampagne in het kader van de ecotoopkartering 2000
• kartering van sedimentatie na hoogwaters van 1995, 2000-2001
• studie naar de kwartairstratigrafie van de Maasvallei (Paulissen)
• gegevens van de grindherstructurering
Vanuit deze gegevens kan een verfijning gebeuren naar bodemgegevens. Zowel naar mogelijke
schijngrondwaterspiegels en dikte van de deklaag (van belang voor grondwaterverfijning) als naar
verschillen in de diepte, aanwezigheid sediment, kalkrijkdom, zoutconcentratie (voor vegetatieontwikkeling).
Bodemgegevens:
De spreiding van de bodemeigenschappen in de Maasvallei (tabel 4) is gebaseerd op een
bodemstaalname van de toplaag (25cm) op een 100-tal verspreide plekken in het gebied. Hier wordt
de variatie in enkele voor de vegetaties in het riviersysteem relevante bodemfactoren beschreven:
Tabel 4 Bodemkarakteristieken in de Maasvallei

Bodemkarakteris Gemiddelde
tieken
PH
6.5
Zoutconcentratie 81.2

11

Mediaan

Minimum

Maximum

Std.dev.

7.25
74.2

3.5
14.7

7.9
316.8

1.19
48.9
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Figuur 4 (links) Spreiding pH (KCl)-waarden bodems in Maasvallei en (rechts) spreiding Zoutconcentratiewaarden in Maasvallei. (conductiviteit afgeleide parameter)

De zuurtegraad pH is sterk determinerend voor het al dan niet kunnen voorkomen van bepaalde
plantensoorten. De bodemgeleidbaarheid (EC) geeft een indicatie van de zoutconcentratie in de
bodem en dus van de voedselbeschikbaarheid voor planten.
De bodempH zit overwegend tussen 6.5 en 7.5, met uitschieters naar beneden van sterk uitgeloogde,
zelden overstroomde plekken en maxima van 7.9 op verse sedimenten (figuur 4). Er werden
correlaties gezocht tussen bodemparameters kalkgehalte, zoutgehalte en standplaatskenmerken
afstand tot rivier, overstromingskarakter (contact met rivier, frequentie), korrelgrootte en
vegetatiehoogte. Met Pearson correlatie toetsing werden significante correlaties (*, p < 0.05)
gevonden tussen zoutgehalte en overstromingsfrequentie en korrelgrootte, tussen pH en contact met
rivier en afstand tot rivier. Tussen de standplaatsfactoren afstand tot rivier en contact met rivier,
evenals tussen overstromingsfrequentie en korrelgrootte zijn ook significante correlaties aanwezig
(tabel 5).
Tabel 5 Correlaties tussen bodemparameters en standplaatskenmerken

Variabele
PH (KCl)
afstand
contact
frequentie
textuur
vegetatie

Zoutconc
-.05
.28
-.08
.46*
-.37*
-.11

pH (KCl)

Afstand

Contact Frequentie

Textuur

-.43*
.68*
.16
.14
.19

-.61*
.01
-.17
-.04

.24
-.10
.17

-.16

-.49*
.13

Overstroming zorgt voor aanvoer kalkrijk water, dat een bufferende (aanrijkende) werking op de
bodems van de vallei heeft; terreinen buiten de rechtstreekse rivierinvloed, of verder van de rivier
gelegen, waar toestromend oppervlaktewater en opgestuwd grondwater uit het achterland, de
kalkrijkdom doet afnemen, zijn duidelijk minder gebufferd!
Met elke overstroming wordt ook de zoutconcentratie gevoelig verhoogd, vooral in de fijne texturen
(sedimenten) kunnen deze concentraties zeer hoog zijn, wat een hoge productiviteit van deze bodems
betekent, een grote capaciteit om vervuiling vast te zetten ook.
De zoutconcentratie kan globaal in kaart gezet op een hoogtekaart/DTM van het gebied, terwijl het
kalkgehalte volgens afstanden van de rivier/in relatie met ligging dijken en stroomvoerend deel
rivierbed kan voorgesteld. Voor de natuurtypen van hogere sedimentafzettingen en droge
stroomdalgraslanden, werd een correlatie met deze bodemkenmerken aangetoond, zodat de
verschillende natuurtypen in de ontwikkeling kunnen voorspeld worden (zie habitatbespreking III.3).
Sturende factoren zijn dus afstand tot de rivier en overstromingsduur/-frequentie (zie bvb.
natuurtypen voor droog stroomdalgrasland: Medicagini-Avenetum pubescentis en Thero-Airion)
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III.3. Habitat- en natuurtypen
Verfijning vegetatieontwikkeling
De verfijning van het schaalniveau betekent ook dat we binnen de ecotopen kunnen gaan verfijnen
naar vegetatietype. Vanuit de gedetailleerde invoer van condities van bodem en grondwater, de
uitgangssituatie van vegetaties (initiële samenstelling is sterk bepalend voor ontwikkelingen), kan de
ecotoopvoorspelling gedetailleerd worden tot op niveau van vegetatietypen en natuurtypen. Dit heeft
meteen z’n voordelen naar de toekomstige opmaak van beheersplannen en formulering van
instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde habitats en soorten.
De hooggelegen afzettingsmilieus in het winterbed zijn de meest waardevolle vegetaties in het
gebied (tabel 6; rijk aan stroomdalsoorten, foto’s in hoofdstuk V.4 per ecotoop), die tegelijk het
sterkst te lijden hebben onder isolatie en fragmentatie op dit moment (cfr NARA2005). Op basis van
de standplaatsen kunnen we deze relicten indelen in verschillende types:
Hoge zandafzetting: 2 habitat types en natuurtypes te onderscheiden op basis van kalkrijkdom
(afstand tot de rivier: <> 50m): Sedo-thymetum pulegioides – Thero-airion
Droog stroomdalgrasland: op basis van zoutconcentratie 2 gemeenschappen (natuurtypes)
onderscheiden (dus volgens hoogteligging winterbed: overstromingsfreq. <> 1x/5jr): Medicagini
avenetum pubescentis – Kamgrastype met gewone veldbies en Muizeoor (Thero-airion type). Deze
twee ecotopen hebben dus een kalkrijke variant en een schrale uitgeloogde variant waarvoor de
vegetatietypes zijn aangegeven, te voorspellen ahv combinatie overstromingsfrequentie en afstand
tot rivier (zie verfijning bodemgegevens).
Tabel 6 Droge afzettingsmilieus in het winterbed met de Europese habitattypen en Maas-soorten.
Ecotoop
Hogeweerdgrindbank
Hogeweerdzandrug
Droog stroomdalgrasland

Hogeweerdzandrug

Habitat type
6110 pioneer vegetation of
calcareous stony substrates
Alysso-Sedion albi
6120 pioneer grassland of
calcareous sandy soils
Sedo-Thymetum pulegioides
6120 Dry river grasslands of
calcareous soils
Medicagini-Avenetum
pubescens
2330 open grasslands of xeric
sandy soils and river dunes
Thero-airion

Maas stroomdalsoorten*
Sedum album, S. acre, Poa compressa, Saxifraga tridactylites, Sedum sexangulare,
Erophila verna, Galeopsis angustifolia, Geranium pusillum, Kickxia elatine, K. spuria,
Verbascum blattaria, Torilis arvensis, Picris echioides
Sedum reflexum, Avenula pubescens, Carex caryophyllea, Herniaria glabra, Sedum
sexangulare, Thymus pulegioides, Potentilla neumannia, Cerastium pumilum, Ononis
repens, Potentilla argentea, Valerionella locusta, Lepidium heterophyllum
Medicago falcata, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Plantago media, Scabiosa
columbaria, Eryngium campestre, Trifolium striatum, Trifolium scabrum, Anthyllis
vulneraria, Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus minor, Vulpia myuros, Trifolium
campestre, Leontodon hispidus, Malva mosschata, Tragopogon pratensis
Aira caryophyllea, Carex arenaria, Myosotis ramossisima, Corynephorus canescens,
Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus, Filago minima, Medicago arabica,
Arenaria serpylifolia, Cerastium glomeratum, Hieracium pilosella, Luzula campestris,
Vulpia myuros, Geranium columbinum, Koeleria macrantha.

*De cursief gedrukte soorten zijn diagnostische soorten voor deze habitattypen volgens Jansen & Schaminée 2003.

Overzicht beschermde habitats en natuurtypen
In de bijlage 1 zijn de natuurtypen voor de Maasvallei weergegeven. Deze tabel 6 is gestructureerd
volgens de natuurtypen-indeling. Een tabel met de ecotopenindeling met overeenkomstige
natuurtype en Natura 2000- habitattype (Sterckx & Van Looy, 2003), is terug te vinden in bijlage 2.
De ecotopen zijn tevens geïllustreerd dmv een fotobijlage in het ecotoopontwikkeling hoofdstuk V.4,
tabel 16.
Binnen de ecotopen is voor elke vegetatiestructuurklasse (kort grasland, hoog grasland, ruigte,
struweel en bos) een vegetatietype benoemd overeenkomstig de Vlaamse natuurtypen. Binnen een
aantal ecotopen is nog een verfijning doorgevoerd waarbij een onderscheid is gemaakt op basis van
enkele bodemcondities (textuur, vochtgehalte en kalkrijkdom). Voor de natuurtypen die
corresponderen met Europees beschermde Natura 2000-habitats is een vertaling doorgevoerd, zodat
een beeld geschetst kan worden van toekomstige ontwikkeling van beschermde habitats.
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III.4. Beheersaspecten
Het beheer van het projectgebied met natuurlijke begrazing door paarden en runderen is een keuze
vanuit natuurdoelstellingen die permanent gemonitord en zonodig bijgesteld moet worden.
De natuurlijke begrazing zorgt voor een variatie in de vegetatiestructuur waarvoor zowel vanuit
natuurdoelstellingen als rivierbeheersdoelstellingen randvoorwaarden bestaan. Effecten van variabele
dichtheden die spontaan spelen in grotere eenheden en de eventuele stabiliteit van vegetatie-patronen
zijn belangrijke vraagstukken voor de keuzen in het beheer.
Beheerscriteria:
Het natuurlijke jaarrond begrazingsbeheer (Koniks en Galloways, richtgetal dichtheid 1GVE/ 2 à
4ha) moet zorgen voor het instandhouden van de landschapsmozaïek met als richtwaarden zo’n 45%
grasland, 25% ruigte, 30% struweel en bos.

Eerste conclusies uit exclosure-onderzoek:
De exclosure in begraasd natuurterrein Kerkeweerd in
dynamisch grasland is na drie jaar slechts vaag
herkenbaar op luchtfoto (bovenste foto’s, de rechtse
volgens de pijl), vlakbij ontstond in 2002 een
grindwaaier. Het vegetatiepatroon binnen en buiten
de exclosure is hetzelfde gebleven. In laagdynamisch
grasland is het effect van exclosures op 3 jaar wel
sterk aanwezig (foto onder, exclosure Hochter
Bampd), waaruit geconcludeerd kan worden dat
vooral in het laagdynamische deel de begrazing
sturend werkt voor de vegetatie.
Resultaten uit dit onderzoek kunnen ingepast worden
in de factor graasgevoeligheid voor de betreffende ecotopen, tevens in het successieschema om de
snelheid van successie van verschillende ecotopen te corrigeren.
Ook het beheer van andere ecologische sleutelsoorten zoals bever en ree, of exoten en invasieve
soorten zoals Beverrat, Roofblei, Kaspische slijkgarnaal, Japanse duizendknoop en Reuzenbalsemien
zijn voor de toekomst belangrijke elementen .
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III.5. Evaluatie in ECODYN
Afbakening van de ecotopen en waardebepaling op basis van
doelsoorten
Voor de afbakening van de ecotopen wordt gebruik gemaakt van de typologie specifiek opgesteld
voor de Grensmaas (Van Looy & De Blust 1998). Op basis van een referentiebeschrijving en
vegetatietypering werd een ecotopenstelsel voor het riviertraject ontwikkeld, waarbij de kracht en
frequentie van overstroming als belangrijkste conditionerende factoren werden aangeduid. Deze
vaststelling resulteerde in een eerste indeling in zes ecochoren: efemere, fluctuerende, accidentele,
laagdynamische, beheerde en contactmilieus. Binnen deze ecochoren werden vervolgens een 40-tal
ecotopen onderscheiden. Deze ecotopen zijn binnen het voorkomen in de Maasvallei omschreven
naar het aandeel van specifieke vegetatietypen (Vlaamse natuurtypen), karakteristieke soorten voor
de Grensmaas en het functioneren als habitat voor diverse diergroepen. Verder onderzoek in het
gebied resulteerde in een monitoring- en beoordelingsysteem voor de ecotopen en ruimtelijke
ontwikkelingen in het gebied (Van Looy ea 2002) en het aanduiden van doelsoorten (tabel 7) en
habitatcriteria (Vanacker et al 1998, Pedroli ea 2002, Geilen et al, 2004, Van Braeckel & Van Looy
2004).
Tabel 7 Doelsoorten, gebruikte parameters en hun habitats langs de Grensmaas
Doelsoort
parameter
ecotoop~habitat
Aalscholver

oppervlakte

Grauwe klauwier

Hardhoutstruweel

Middelste bonte specht

Hardhoutooibos

Wielewaal

Zachthoutooibos

Bruine kiekendief
Kwak

oppervlakte & frequentie

Ijsvogel
Kleine plevier

Moerasruigte
Strang
Moerasruigte
Moerasruigte

lengte en oppervlakte

Steilwand
Grindbank

Oeverzwaluw
Bever

oeverlengte

Steilwand
Geïsoleerde Plas

Otter

oppervlakte

Kwelmoeras

Boomkikker

oppervlakte & frequentie

Geïsoleerde Plas

Kamsalamander
Weidebeekjuffer

Geïsoleerde Plas
lengte

Beek

frequentie

Nevengeul
Ondiepe bedding

Insect

Fauna

Amfibie

Zoogdier

Vogel

Roerdomp
Waterral

Rivierfonteinkruid
Vlottende waterranonkel
Engelse alant

Flora

Geïsoleerde Plas

Dynamisch grasland

Heksenmelk

Dynamisch grasland

Riempjes

Grindbank

Veldsalie

Hogeweerdgrasland

Smalle raai

Hogeweerdgrindbank

Viltig kruiskruid

Hogeweerdruigte

Echte kruisdistel

Droog stroomdalgrasland

Grote tijm
Vingerhelmbloem

Droog stroomdalgrasland
Hardhoutooibos

Moerasvaren
Waterscheerling

Kwelmoeras
Kwelmoeras

Naast de afbakening van ecotopen gebeurt een waardebepaling op basis van doelsoorten. Aan de
bekomen ecotopenverdeling worden doelsoorten gekoppeld die afhankelijk zijn van
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ecotoopkenmerken of specifieke configuraties van ecotopen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een combinatie van minimumarealen en ruimtelijke configuratie van habitat (frequentie, combinaties,
afstanden,…). Zo wordt een beeld verkregen van habitatgeschiktheid in de tijd voor verschillende
doelsoortengroepen. Deze stap vormt de basis van het beoordelingsconcept in de ECODYNtoepassing. Tabel. 7 geeft een overzicht van de doelsoorten, parameters en per soort het 1e
discriminerend ecotoop.
Optimalisatie habitatmodellering doelsoorten tov CO:
Soorten met beperkte verbreidingsmogelijkheden vertonen verhoogde risico’s bij een toename van
de rivierdynamiek. Vooral reptielen en amfibieën vormen een risicogroep:
- levendbarende hagedis
- rugstreeppad
- boomkikker
- kamsalamander
Hiermee werd rekening gehouden bij de advisering van de aanleg tot hoogwatervluchtplaatsen (Van
Braeckel & Van Looy, 2004). Deze afstanden tot winterdijken en HVP’s werden tevens
meegenomen in de habitatmodellering.

Uitbreiding evaluatie op basis van beschermde habitats en soorten
Achtergrond
Voortschrijdende inzichten uit onderzoek naar beschermde habitats en soorten in de Maasvallei,
hebben geleid tot de formulering van een aantal richtlijnen en criteria voor bescherming en herstel
van populaties en habitats. Op basis van een aantal in het onderzoek bepaalde ecologische vereisten,
kunnen deze criteria toegepast worden op de doorrekening met ECODYN.
Bescherming van relicten is van groot belang voor het gebied, temeer daar aanvoer van soorten van
bovenstrooms ook niet meer zo evident is. De soortgerichte evaluatie en criteria voor inrichting en
bescherming kunnen we staven vanuit onderzoek naar fragmentatie en populatiedynamiek voor een
aantal soorten en gemeenschappen in het gebied:
1. De Zwarte populier en populierenbossen in riviersystemen blijken een belangrijke
wisselwerking te tonen tussen genetische diversiteit en standplaatsdynamiek. De aangetoonde
gene flow en sterke verbreiding langs rivieren, geeft aan dat de metapopulaties van de soort
enkel afhankelijk zijn van voldoende vestigingskansen om te kunnen overleven. Een
voldoende ruimte voor dynamiek om nieuwe standplaatsen te kunnen genereren en oude te
vervangen is dus vereist voor deze soort (VandenBroeck ea 2004, Imbert & Lefèvre 2003,
Van Looy ea 2003). En hoewel minimumarealen van het bostype zeer klein zijn en
generatietijden toch vrij groot, mag aangenomen worden dat deze soort kritisch zal zijn om
duurzame populaties in het gebied te ontwikkelen. Vandaar dat de herintroductie en
opvolging van deze soort een verantwoorde keuze is in het Grensmaasgebied.
2. Veldsalie vestigt zich op open (sediment)plekken, zaden worden over middelgrote afstand
(tot enkele kilometer) verspreid via water (vaststellingen langs Grensmaas, onderzoek
Hegland langs Waal). Op dit moment komen enkel kleine lokale populaties voor in het
Grensmaasgebied. Kernpopulaties liggen meer stroomopwaarts, er kan dus sprake zijn van
een zuivere metapopulatiedynamiek, met slechts beperkte overleving van locale populaties.
Op basis van het huidig beeld van de populatiestructuur wordt er weinig heil verwacht van de
natuurherstelprojecten langs de rivieren (Hegland 2001). Op basis van de verwachte toename
van geschikte habitatplekken en de vlotte vestiging van de soort, vastgesteld langs de
Grensmaas, verwachten we toch eerder een positiever toekomstbeeld voor de soort.
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3. Maasraket is momenteel reeds aanwezig op alle geschikte habitatplekken in het
Grensmaasgebied. Het is een snelreagerende, vlot verbreidende soort die ook nog langere tijd
in verslechterende biotoopomstandigheden (regressieve populaties) kan overleven. De studie
van de genetische diversiteit op populatieniveau kan ons veel leren over de aanpassing van de
soort aan dit specifieke milieu (hogere grindafzettingen in het gebied) en het
systeemfunctioneren van de Grensmaas. De conclusies met betrekking tot de huidige
metapopulaties in het Grensmaasgebied kunnen we gaan extrapoleren naar het hersteltraject
voor plantenpopulaties in het gebied.
Naast de fysische bescherming van relictstandplaatsen, is het aspect ontsnippering van groot belang
om relicten te beschermen en effecten van fragmentatie, zoals vastgesteld voor bos- (Van Looy et al
2003) en voor stroomdalplanten (Van Looy et al. 2005). In het Grensmaasgebied zien we
ontsnippering in de eerste plaats door herstel van rivierdynamiek, maar het blijft tevens belangrijk
om relicten die afgesneden zijn van de rivier, terug aan te koppelen met het riviergebied (via beheer).
Langs de Maas verdwenen het afgelopen decennium een aantal typische Maasoeversoorten, zoals
bijvoorbeeld Liggende raket (Sisymbrium supinum) en Spiesraket (S. loeselii). Met hun verdwijnen
uit het Maasstroomgebied verdwijnt ook hun voorkomen in ons flora-gebied en dus de kans om ze
ooit terug te krijgen. Hetzelfde lot onderging Waterlepeltje (Ludwigia palustris) in het
Maasstroomgebied, een soort waarnaar zelfs een associatie genoemd is, een specifieke
rivierbegeleidende levensgemeenschap, die we ondertussen ook wel stilaan mogen schrappen op ons
verlanglijstje van gewenste natuurtypen langs de rivier. Karakteristieke parels van onze
valleisystemen, zoals Kievitsbloem, Zomerklokje, Grote pimpernel en specifiek voor de Maas
Engelse alant en Genadekruid zitten in hetzelfde schuitje.
Een greep uit de soorten die nog slechts 1 standplaats hebben in de Maasvallei: Herfsttijloos, Harige
ratelaar, Smalle raai, Voorjaarszegge, Voorjaarsganzerik, Spaanse zuring, Prachtklokje, Viltganzerik,
Akkerdoornzaad, Dubbelkelk, Borstelkrans en Daslook. Aangezien vele op plaatsen staan,
afgescheiden van de rivierdynamiek, leert dit ons hoe slecht het ervoor staat voor vele plantensoorten
in de Maasvallei. Je zal snel moeten zijn om al deze pracht nog mee te maken in de Maasvallei, want
al deze soorten vereisen ruimte voor de rivierdynamiek om op duurzame manier in het gebied
aanwezig te blijven. Dus tenzij ze kunnen profiteren van de geplande werken, zijn ze binnenkort
onherroepelijk verdwenen. De standplaatsen worden bij gebrek aan dynamiek door successie onder
invloed van bodemprocessen stilaan ongeschikt voor deze soorten, zodat ze afhankelijk zijn van de
vorming van nieuwe plekken door de rivier. Enkel het strikt beschermen van enkele relicten is
onvoldoende. Daarom dienen we op het niveau van de Grensmaasvallei een goede visie uit te
tekenen, want de meeste kenmerkende soorten doen het bovenstrooms zo mogelijk nog slechter,
denk maar aan soorten als Karwijvarkenskervel, Engelse alant en Genadekruid.
Bijkomende toetsingscriteria:
1. Criterium gradiënt
Gradiënten of overgangen tussen abiotische omstandigheden vormen een basisgegeven in het
riviergebied en dienen voldoende geleidelijk te lopen en ruimte te krijgen. De belangrijkste gradiënt
speelt in frequentie, duur en kracht van overstroming:
- Frequentie: ook in hogere delen winterbed is periodieke overstroming van belang, voor
soortverbreiding en bodemkenmerken.
- Duur: op lagere delen van het overstromingsgebied, zijn vegetaties van zilverschoonverbond
afhankelijk van frequente, langduriger overstroming.
- Kracht: spreiding van stroomsnelheden resulteert in een verscheidenheid aan ecotopen.
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Grondwaterinvloed voor kwelmoeras en moerasbos; enkel voor het Vijverbroek is de huidige
kwelsituatie in de alluviale vlakte van belang en de grondwaterhuishouding kritisch, voor de overige
gebieden zijn er sterk schommelende grondwaterregimes, waarbij periodieke invloed van grondwater
wel zeer belangrijk kan zijn, of bv. toestroom van grondwater in plasmilieus voor specifieke
standplaatskarakteristieken zorgen (zie bijlage 4 over waterplaskwaliteit).
Criterium omschrijving:
De verhouding rivierbed, bankzone, lage weerd, hoge weerd moet in evenwicht zijn.
Ook binnen de verschillende zones kunnen gradiënten beoordeeld worden/geëvalueerd worden op
termijn;
 vaststellen gradiënt binnen bankzone:
Het aandeel ecotoop zandrug en hoge grindbank. Karakteristieke habitats voor
loopkevers aangehaald in monitoring pilootproject Meeswijk (Geilen ea 2004, Van
Looy ea 2005). Richtwaarde op niveau van zomerbed: breedte/diepte bedding: 20 (een
140m brede geul)
 aandeel lage weerd is een zorg, in huidige situatie volledig ontbrekend, in toekomst
geleidelijke overgang tussen bedding en hoge weerd die zich moet uiten in voldoende
lage weerd.
2. Criterium morfodynamiek:
Dit criterium omvat erosie-sedimentatie en een benodigd aanbod aan steilwanden!
Op dit moment is er een zeer beperkt aanbod zandige fractie in de sedimentvracht aanwezig. Dit
moet voor de gewenste ontwikkeling van het gebied verbeteren, maar kan enkel als er voldoende
oevererosie mogelijk is van de grindlaag . Deze laag of de tout-venant bestaat voor zo’n 40% uit
zandfractie terwijl in de deklaag slechts een geringe fractie aawezig is.
Evaluatie van de morfodynamiek gebeurt op mesohabitat-niveau waarbij per meanderbocht 1
steilwand nodig is.
Een mogelijke oplossing is het lokaal aanwezig laten van ‘oneffenheden’ en hindernissen in het
ontwerp, zodat erosieprocessen gestimuleerd worden. Een optie voor Kerkeweerd is om de plaatsen
waar nu ‘stroomgeleidende’ vergraving voorzien is, deze zeer beperkt uitvoeren en de rest over te
laten aan de rivier!
3. Criterium rivierbos
Zowel de totale oppervlakte als de jongwas is hierbij belangrijk.
 Totale oppervlakte rivierbos (zachthoutooibos en –struweel): 4ha/rkm
 Oppervlakte jonge fase zachthoutstruweel: 1ha/rkm
Deze criteria zijn beschreven in Van Looy et al. 2005, en tevens voorgesteld als
beoordelingscriterium voor dit type grote rivieren binnen de Europese IntercalibratieWerkgroep voor
rivieren. Dit criterium kan ook vertaald worden in aantal populaties voor kritische kensoorten Zwarte
populier en Bittere wilg. Voor deze kritische soorten uitgedrukt, komt het criterium op 2 plekken per
rivierkm, maar daar kunnen we moeilijk op vooruitlopen vanuit de gestarte herintroductie. Hiervoor
zal de monitoring de komende jaren mogelijks inzicht verschaffen.
4. Criterium relicten soorten/habitats:
Voor habitatkensoorten met metapopulaties is het aantal populaties van belang om de
levensvatbaarheid in te schatten. Bij de doelsoortevaluatie zijn er een reeks doelsoorten die op niveau
van het aantal habitatplekken beoordeeld worden.
De keuze van soorten en het aantal plekken komt voort uit aangetoonde effecten isolatie tgv
aanlegwinterdijken (voor bosdiversiteit en relicten van stroomdalgrasland) en tgv fragmentatie
(stroomdalgrasland, rivierbos).
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Regels afleiden ten aanzien van aanwezige relicten:
- minimum aantal populaties: zie Zwarte populier en Bittere wilg, doelsoortbeoordeling voor
plantensoorten Grote tijm, Sikkelklaver etc.
- optimaal beheer van:
• aanwezige relicten van populaties met verspreidingsbeperking (‘dispersal limited’)
door ongunstige habitat of ontbreken riviercontact (remnant karakter),
• ontwikkelen van corridors dmv natuurbeheer (bv. inschakelen in integraal beheer van
buitendijkse relicten)
- optimaal riviercontact en ontwikkeling sedimentafzettingen (zie morfologisch criterium) voor
soorten met vestigingsbeperkingen (‘recruitment limited’; echte metapopulaties).

jonge
Bittere
wilg op
grindbank
Uikhoven

Voor de kritische habitats zoals droge stroomdalgraslanden en hogeweerdgrind/zandafzettingen, kan
een criterium afgeleid worden (Van Looy 2005). Aandeel en frequentie van hoge grindzandafzettingen bedraagt 3ha/jaar op niveau Grensmaasvallei, dus voor het Centrale stuk: 1ha/jaar.
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IV Beschrijving scenario’s
IV.1 Beschrijving ingrepen en alternatieven:
De ingrepen zijn uitvoerig beschreven in de basisstudies van rivierkundige en grondwatereffecten
(Haskoning 2005). Ze worden verder bij de evaluatie aangehaald.
 Oeverafgraving: tot op achterliggend maaiveldniveau, met afgeschuinde oever naar 100m³/s
niveau; mogelijke alternatieven: fragmenten zomerdijk laten staan op plaatsen met
stroomdalgraslandrelicten


Aantakking plas Negenoord en Bichterweerd: Negenoord westelijke plas is in basisscenario
een kokerverbinding voorzien, voor Bichterweerd een grinddrempel. Alternatief voorstel is
een aantakking op niveau Maasbedding of lage grindige bank (100m³/s) met natuurlijke
uitstroming.

IV.2 Scenario’s binnen ECODYN
Optimaal-minimaal scenario:

Figuur 5 Begrenzing van het optimaal en het minimaal scenario

Negenoordstudie: Ecologie

20

Resultaten
__________________________________________________________________________
Deze scenarios zijn gebaseerd op een minimale en een optimale begrenzing van het studiegebied
(figuur 5).
 Het optimaal scenario omvat de grenzen van het voorkeursalternatief ‘Levende Grensmaas’
en beslaat 584ha. In de Elerweert is een beperking ingevoerd. Hier zijn enkel de beschermde
habitats (habitatrichtlijngebied) weerhouden in het projectgebied.
 Het minimaal scenario omvat enkel het gebied met ingreeplocaties en heeft een oppervlakte
van 422ha of 150ha minder dan het optimale scenario

Begraasd- onbegraasd scenario
Dit scenario is een standaard-doorrekening in Ecodyn.
 Het onbegraasd scenario gaat uit van een autonome ontwikkeling van de initiële toestand.
Hierbij kan bosontwikkeling ongemoeid doorgaan. Dit scenario is vooral van belang bij de
evaluatie van o.a. de doelsoorten.
 Het begraasd scenario sluit aan bij de huidige jaarrond begrazing met Koniks en Galloways
in de pilootprojectgebieden. Dit scenario met natuurbeheer wordt ruimtelijk weergegeven in
zowel een optimaal als minimaal scenario (figuur 6). Het volledige studiegebied wordt
binnen ECODYN als een integraal begraasd deel aanzien waarbinnen de grazers een vrije
keuze hebben om het terrein selectief te gebruiken. Enkel de zones met hoofdfunctie recreatie
(zoals bij Negenoord) worden niet aangesloten aan het integraal beheerde gebied. In deze
zone wordt de initiële situatie als stabiel beschouwd. Hier wordt uitgegaan van een intensief
natuurbeheer met jaarlijkse hooi- of kapmaatregelen.
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Figuur 6 Zones met natuurlijk begrazingsbeheer in het optimaal en minimaal scenario
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V. Resultaten ECODYN modellering
V.1 Abiotische verkenning
In figuur 7 en tabel 8 is de spreiding en oppervlaktes van de abiotische eenheden of fysiotopen terug
te vinden na 10 jaar ontwikkeling. De ontwikkeling na 50 jaar veronderstelt het voorkomen van een
hoog water van 3000q.

Figuur 7 Fysiotopen in het studiegebied na 10 jaar ontwikkeling
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Tabel 8 Oppervlakten (ha) van fysiotopen in het studigebied na 10jaar
Hydrozone
Hydromorfzone
Totaal
Beek
1,82
Ondiepe bedding
10,19
Diepe bedding
32,51
Bedding
WaterPlas
145,08
Grindbank
25,98
Strang
0,74
Hoge grindbank
9,95
Bankzone
Lage oever
3,18
Zandrug
10,48
Dynamisch grasland
16,80
Lageweerdzandrug
5,47
Lage weerd
Overstromingsgrasland
54,20
Stroomdalgrasland
109,58
Droog
16,79
stroomdalgrasland
Hogere weerd
95,39
Hoge weerd
Hogeweerdgrindbank
0,76
Hogeweerdzandruglaag
3,83
Moeras
41,04
Eindtotaal
583,80

In tabel 9 zijn de fysiotopen terug te vinden die mogelijk conflicteren met aanwezige
landbouwfunctie om gewenste ecotoopontwikkeling te bereiken. In totaal 150 ha landbouwgebruik,
binnen projectgebied.
Tabel 9 Oppervlaktes en percentages van de hydromorfzone onder landbouw en natuur
Hydromorfzone
Functie
Totaal %
Droog stroomdalgrasland Landbouw
11,15 66
Natuur en Veiligheid
5,64 34
Totaal Droog stroomdalgrasland
16,79
Dynamisch grasland
Landbouw
5,54 33
Natuur en Veiligheid
11,26 67
Totaal Dynamisch grasland
16,80
Hogere weerd
Landbouw
43,10 45
Natuur en Veiligheid
52,30 55
Totaal Hogere weerd
95,39
Hogeweerdzandruglaag
Landbouw
2,20 57
Natuur en Veiligheid
1,64 43
Totaal Hogeweerdzandruglaag
3,83
Moeras
Landbouw
0,83 2
Natuur en Veiligheid
40,22 98
Totaal Moeras
41,04
Overstromingsgrasland
Landbouw
3,58 7
Natuur en Veiligheid
50,62 93
Totaal Overstromingsgrasland
54,20
Stroomdalgrasland
Landbouw
84,17 77
Natuur en Veiligheid
25,41 23
Totaal Stroomdalgrasland
109,58 66
Eindtotaal weerden
338,41 34
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Figuur 8 Fysiotopen in het studiegebied na 50 jaar ontwikkeling en een hoog water
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V.2 Morfodynamische verkenning

Figuur 9 Pionierplekken in het studiegebied na een hoog water
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Pionierecotopen in het stroomvoerend deel
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.
Grindbanken en een aantal lageweerdecotopen zoals zandrug en dynamisch grasland (Tabel 8, figuur
9), zullen met wisselende frequentie in de tijd, ofwel door de kracht teruggezet worden, ofwel bedekt
worden met pakketten zand die ook een nieuwe ontwikkeling initiëren.

Pionierecotopen op de hoge weerd
Tabel 10 Pionierecotopen op de verschillende zones van de hoge weerd
pionierplekken
opp %landbouw
aantal
Hogeweerdgrindbank
6,4
75
6
Hogeweerdleempakket 6
128,8
80
Hogeweerdzandrug
22,5
85
8
Stroomdalgrasland
95,5
35
5

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 de ingrepen de dynamiek in de hoge weerd iets afneemt, 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 de oeveringrepen meer grof sediment in de
hoogwatergolf zal aanwezig zijn om grind-zandplekken op de hoge weerd te vormen.
De interessantste plekken voor habitats op de hoge weerd liggen overwegend (~80%, figuur 9) in
huidig landbouwgebied (binnen de projectgrens van Levende Grensmaas)!
Het aansluiten van deze gebieden bij het begraasd natuurterrein zoals voorgesteld in het optimaal
scenario is hierbij zeer aan te raden. Als minimaal scenario is een specifieke beheersovereenkomst
met de landbouw noodzakelijk (zie deel VII).

Conclusie
Ongeveer 50% van het projectgebied 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 (en met
name van de uitvoering van het Nederlandse project!). De mogelijkheid om materiaal op te nemen en
een grote lading te vervoeren, verhoogt 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 aanwezig. In de hoge weerd neemt de
kracht iets af en zal dus de invloed van de rivier in de ontwikkelingen afnemen en het belang van
beheer iets toenemen (beheerskeuzen om graslandsoorten te behouden/bos te ontwikkelen).
Om deze pionierecotopen te kunnen beschermen zijn bijkomende beschermingsmaatregelen nodig
door aansluiten bij natuurterreinen of door beheersovereenkomsten.
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V.3 Bosontwikkeling langsheen de rivier
Potenties voor bosontwikkeling in het stroomvoerend deel

Figuur 10 Bosontwikkeling in het studiegebied in het stroomvoerend deel
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De resultaten van de bosmodule (figuur 10, tabel 11-14) schetsen een beeld van de
zachthoutooibosontwikkeling over de 437 ha stroomvoerend deel (bijna het volledige projectgebied).
Tabel 11 Kieming na 10 jaar verdeeld over de fysiotopen
Grindbank
9,64
Kieming
Hoge grindbank
6,67
Zandrug
6,84
Lage oever
0,30
Overstromingsgrasland
8,53
Dynamisch grasland
0,03
Stroomdalgrasland
0,36
Hogere weerd
0,03
Totaal Kieming
37,08
Tabel 12 Vestiging na 10 jaar verdeeld over de fysiotopen
0,14
Vestiging Strang
Grindbank
11,50
Hoge grindbank
3,13
Zandrug
8,03
Overstromingsgrasland
10,04
Dynamisch grasland
5,07
Stroomdalgrasland
0,14
Moeras
5,59
Totaal Vestiging
43,66
Tabel 13 Overleving na 10 jaar verdeeld over de fysiotopen
0,50
Overleving Strang
Grindbank
18,18
Hoge grindbank
4,24
Lage oever
3,18
Zandrug
10,10
Lageweerdzandrug
0,65
Overstromingsgrasland
53,40
Dynamisch grasland
11,75
Hogeweerdgrindbank
0,15
Stroomdalgrasland
2,53
Hogere weerd
1,08
Moeras
22,76
Totaal Overleving
128,52

Bos

Struw
eel

Tabel 14 Resultante bosontwikkeling na 10 jaar verdeeld over de fysiotopen:
Bosontwikkeling
Aantal
grindbank
hoge grindbank
zandrug
overstromingsgrasland
moeras
overig
Totaal Bos

5
5
6
6
4
4
30

opp
(ha)
4,8
2
6
8
4,4
0,5
25,4

Van deze oppervlakte is er zo’n 12.8 ha zachthoutstruweel, tijdelijk struweelbos op grindbanken.
Globaal zien we dat van de lage weerden een derde ingenomen wordt door bos. In een afweging met
de in vergelijking grote oppervlakte rivierbed en open grindbank binnen de stroomvoerende sectie,
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blijft de stroomsectie toch ruim voldoende verzekerd. De bosplekken nemen zo’n 15% in van de
stroomvoerende rivierbedding, bankzone en lage weerd.
De uitstroomopening van Negenoord en de ingangen van de strangen (figuur 10, Bichterweerd, De
Hoogte) vertonen wel een 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 410jaar) 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 precentages 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 naar verwachting de stroomsectie
behouden blijft (RWS 2000). De resultante bosplekken, zijn dus de plaatsen waar de opeenvolgende
fasen kunnen voorkomen.
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).
Conclusie
Op 15% 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.

Potenties voor bosontwikkeling in het stroombergend deel
Met begrazingsbeheer
De resultaten van de begrazingsmodule schetsen een beeld van de gebieden waar bosontwikkeling
onder een extensief begrazingsbeheer zich kan ontwikkelen. Deze resulteert in de geschetste
structuurontwikkeling (figuur 43, 44, 45 en 46).
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Afhankelijk van de uitgangssituatie kan een bepaald fysiotoop sneller of trager naar struweel of bos
ontwikkelen (tabel 3). Vooral het verschil tussen een vergraven of onvergraven situatie speelt hierbij
een belangrijke rol. Niet alleen de successiesnelheid speelt bij de bosontwikkeling een belangrijke
rol, ook de aantrekkelijkheid van een locatie voor grazers zal bepalen of een plaats naar bos of
struweel zal over gaan of niet.
Bij de vorming van macropatronen bij de toepassing van de begrazing-module wordt gebruik
gemaakt van enerzijds de selectie-index van de grazers en anderzijds de toegankelijkheid van een
gebied. In figuur 37 wordt enkele aspecten van toegankelijkheid voor de grazers getoond die
meespelen in de begrazingsmodule nl. zones 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.

V.4 Ecotoopontwikkeling
Potentiële ecotoopontwikkeling onder extensieve begrazing
Tabel 15 Ecotopenverdeling na 10 jaar in het minimaal scenario
HydrologischeZone
Ecotoop
Rivierbed

Totaal Rivierbed
Bankzone

Totaal Bankzone
Lage weerd

Totaal Lage weerd
Hoge weerd

Beek
Diepe bedding
Grindbank
Ondiepe bedding
Strang
Zachthoutstruweel
Hoge grindbank
Lage oever
Zachthoutooibos
Zachthoutstruweel
Zandrug
Dynamisch grasland
Lageweerdruigte
Lageweerdzandrug
Overstromingsgrasland
Zachthoutooibos
Broekbos
Droog
stroomdalgrasland
Geïsoleerde plas
Hardhoutooibos
Hardhoutstruweel
Hogeweerdgrasland
Hogeweerdgrindbank
Hogeweerdleempakket
Hogeweerdruigte
Moerasruigte
Overstromingsgrasland
Zandrug

Totaal Hoge weerd
Eindtotaal

Totaal (ha)
1,7300
32,50
20,99
10,18
0,27
4,79
70,48
6,94
2,69
0,31
7,82
3,62
21,38
2,59
21,31
3,32
15,79
22,79
65,81
24,47
2,62
145,15
17,57
2,92
40,75
0,76
3,56
10,68
13,64
2,09
0,62
264,79
422,47

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 hoge weerd,
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ten opzichte van struweel en bos. De bosontwikkeling is uiteraard nog niet ver gevorderd, zeker niet
voor hardhoutooibos. De huidig aanwezige bossen/geplande bosaanplantingen in
herinrichtingsgebied, zijn de belangrijkste kernen. Het zachthoutstruweel en zachthoutooibos is wel
al goed vertegenwoordigd dankzij z’n snelle groei.
De ontwikkeling na 10 jaar is weergegeven in de eerste 2 figuren (scenario’s minimaal figuur 11 en
optimaal fig12). Ze toont het resultaat van de Successie-module, Bos-module en Begrazings-module,
samengesteld op de 10-jaar tijdsstap. De oppervlakteverdeling is weergegeven in tabel 15 en in
grafieken in het evaluatiehoofdstuk (VI.2.) om de ontwikkeling van structuurklassen te vergelijken
en het effect van de natuurlijke begrazing te tonen.
De resultante ecotoopkaart voor de situatie na 50 jaar (figuur 13 en figuur 14) toont het resultaat van
alle modules interagerend op tijdstip t50; SUCCESSIE-Module + BOS-Module + BEGRAZINGModule + 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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Figuur 11 Ecotopen in het studiegebied na 10 jaar ontwikkeling in het minimaal scenario
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Figuur 12 Ecotopen in het studiegebied na 10 jaar ontwikkeling in het optimaal scenario
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Figuur 13 Ecotopen in het studiegebied na 50 jaar ontwikkeling en een hoog water in het minimaal scenario
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Figuur 14 Ecotopen in het studigebied na 50 jaar ontwikkeling en een hoog water in het optimaal scenario
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Tabel 16 Foto-voorstelling ecotoopontwikkeling (% in projectgebied, vegetatietype en ‘referentie’beeld)

Hydrozone Ecotoop
Rivierbed

diepe bedding
ondiepe bedding

% in
project Foto
6,04
4,77

Foto Maasmechelen

Nevengeul

0,48

Foto Dordogne

Strang

1,53

Foto Kerkeweerd

Beek

Foto Zanderbeek
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% in
project Foto

Hydrozone Ecotoop
Beekmonding

Foto Berwijn

Geïsoleerde plas

5,55

Foto Hochter Bampd

Bankzone

Grindbank

15,51

Riviertandzaadpioniersvegetatie

Foto Dordogne

Hoge grindbank

1,12

Riviertandzaadpioniersvegetatie

Foto Meeswijk

Negenoordstudie: Ecologie

38

Resultaten
__________________________________________________________________________
Hydrozone Ecotoop
Zandrug

% in
project Foto
4,36

Engelse alantgemeenschap

Foto Uikhoven

Zachthoutstruweel

3,76

Bittere wilgstruweel

Foto Dordogne

Lage oever

2,50

Rietgrasruigte

Foto Maasmechelen

Lage weerd

Lageweerdzandrug

0,30

Rakettenpioniersvegetatie

Foto Kerkeweerd
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% in
project Foto

Hydrozone Ecotoop
Lageweerdruigte

2,27

Moerasspirearuigte

Foto Kollegreend

Overstromingsgrasland
Zilverschoongrasland
Fiorindominantie

3,65

met

Foto Bichterweerd

Dynamisch grasland

0,75

Kweekgrasland

Foto Allier

Zachthoutooibos

1,68

Schietwilgenvloedbos

Foto Hochter Bampd
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% in
project Foto

Hydrozone Ecotoop
Hoge weerd

Hogeweerdleempakket

Voedselrijke
ruigte
katwilgenstruweel

1,57

en

Foto Kerkeweerd

droog stroomdalgrasland

0,15

Kalkminnend stroomdalgrasland

Foto De Krauw, Elerweert

Moerasruigte

0,04

Moerasschermgemeenschap

Foto Koningsteen

Kwelmoeras
Moerasbos

0,67
2,46

Elzenbroekbos

Foto Vijverbroek
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% in
project Foto

Hydrozone Ecotoop
Hogeweerdgrasland

9,80

Glanshavergrasland

Foto Millingerwaard

Hogeweerdruigte

8,01

Wormkruidruigte

Foto Kerkeweerd

Hardhoutstruweel
Sleedoorn-meidoornstruweel

Foto Koningsteen

Hardhoutbos
Rivierbegeleidend
iepenbos

23,03
essen-

Foto Kraaienbos Leut
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VI. Evaluatie
VI.1. Habitat-criteria en instandhoudingsdoelstellingen
Gradiënten
Vanuit huidig landgebruik (akker-grasland) met sterke barrières van zomer- en winterdijken, geeft de
voorspelde ontwikkeling een beeld van het ontstaan van de nagestreefde variatie en gradiënten.
Huidige situatie

Eindbeeld van ontwikkeling
grensoverschrijdend ontwerp
Plas
Moeras
Diepe bedding
Ondiepe bedding

Zomer-/ winterdijk
Hoogwater stroomgeul
Habitatrelict
Soortrelict
grasland
akker

Grindbank
Hardhoutooibos
Stroomdalgrasland
Habitatrelict
Oevererosie
Habitatrelict

Figuur 15 Overzichtsweergave van huidige situatie landgebruik en relicten en de toekomstige ontwikkeling.
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Of deze bereikte gradiënten en variatie voldoet, wordt nagegaan in de doelsoortenanalyse. De
voornaamste gradiënten met name in de oeverzone en in de overstromingsfrequentie over het gebied,
tonen een gunstig beeld (met het ontstaan van 21 ha bankzone en 66 ha lage weerden met een grote
verscheidenheid aan ecotopen erbinnen).

Rivierdynamiek
Op de figuur 15 zijn de potentiële locaties aangegeven waar oevererosie kan optreden (oranje lijnen).
Hier kunnen afhankelijk van de locatie steilwanden ontwikkelen, soms van slechts 1meter hoog,
soms tot 3 meter hoog. Wanneer hier in de uitvoering en het beheer in de toekomst rekening mee
wordt gehouden, dan volstaat dit aandeel erosieplekken wel voor de voeding van de rivier.

Rivierbosontwikkeling
De ontwikkeling van zachthoutstruweel en zachthoutooibos is op figuur 16 weergegeven. Het
zachthoutstruweel is van het type Bittere wilgstruweel, het zachthoutooibos van het type Zwarte
populierenbos, en als de kensoorten van deze bostypes gunstig reageren op het project, dan kunnen
de weergegeven plekken als habitatplekken voor Bittere wilg en Zwarte populier geëvalueerd
worden.

Figuur 16 Ontwikkeling van zachthoutstruweel (donker) en zachthoutooibos ( licht)
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Evaluatie:
Jongwas-fase: hiervoor kunnen we de 40 ha kieming en vestiging in rekening brengen; deze voldoet
ruimschoots voor het gestelde criterium van 1ha/rivierkm.
Bij de evaluatie van het totale rivieroeverbos, zien we na 10 jaar 25 ha en na 50 jaar een oppervlakte
van 61.5 ha zachthoutooibos en –struweel ontwikkeld. Voor het studiegebied van km 39-52 (dus
13km) zien we dus de ontwikkeling van zo’n 4,73 ha rivierbos per rivierkilometer. We bereiken dus
na 50 jaar ruimschoots de 4 ha per rivierkilometer!
Voor het aantal plekken voor Zwarte populier, zien we na 10 jaar een 30-tal plekken, dus ongeveer 2
per rivierkilometer, voor Bittere wilg zelfs een 40-tal plekken, dus zeker voldoende.

Herintroductie Zwarte populier
Negenoord

Volwassen Zwarte populierbos in struweellandschap Allier.
Stroombanen die de rivier bij hoogwater volgt lopen doorheen
dit boslandschap.

Relicten
De figuur 15 van de huidige situatie aan het begin van het hoofdstuk toont habitatrelicten (goed
ontwikkeld droog stroomdalgrasland) en soortrelicten binnen het projectgebied;. De onderstaande
figuur 17 toont specifiek de soorten en de inset-foto van habitatrelicten toont tevens de geplande
oeververlagingen, die lokaal dus zeker in rekening moeten gebracht worden.
Conflicten kunnen zich voordoen op de zomeroever van De Krauw, en een stukje zomerdijk van
Kerkeweerd. Hier kan lokaal (over een lengte van zo’n 100 meter) de oeververlaging ofwel
gedeeltelijk uitgevoerd worden of achterwege gelaten. Voor deze concrete plekken is deze
randvoorwaarde reeds opgenomen in het ontwerp. Dit biedt kansen om op die plaatsen steilwanden
te creëren om oevererosie te bevorderen.
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Wit vetkruid Tripmadam

Wegedoorn

Sikkelklaver Grote tijm Sikkelklaver
Engelse alant
Donderkruid
Prachtklokje
VeldsalieVeldsalie

VoorjaarszeggeBevertjes
Ruige weegbree
Voorjaarsganzerik

Akkerdoornzaad
Wondklaver
Klavervreter
Veldsalie
Kleine pimpernel

Kleine ratelaar

Figuur 17 Soortrelicten in het projectgebied

Wondklaver

Veldsalie
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Habitatrelict zomeroever
De krauw met gele
Sikkelklaver

VI.2 Ecotopen
Ecologisch toetsingskader
In dit deel wordt een afweging gemaakt tussen het referentie- en streefbeeld aan de resultaten
berekend voor de verschillende scenario’s.
450
400

ha

350
300

min10

250

min50

200

opti10

150

opti50

100
50
0
Rivierbed

Bankzone

Lage w eerd Hoge w eerd

Figuur 18 Verdeling rivierbed, bankzone, lage en hoge weerd

Procentueel blijft het aandeel bankzone (~25%) en lage weerd (~10%) te laag, zeker overwegende
dat het beschouwde projectgebied slechts een fractie is van het natuurlijke overstromingsgebied van
de rivier (figuur 18, tabel 17).
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Tabel 17 Aandeel van de verschillende ecotopen in het optimaal scenario

Hydrozone

Ecotoop

Rivierbed

diepe bedding
ondiepe bedding
Nevengeul
Strang
geïsoleerde plas
Grindbank
hoge grindbank
Zandrug
Zachthoutstruweel
lage oever
Lageweerdzandrug
Lageweerdruigte
overstromingsgrasland
dynamisch grasland
Zachthoutooibos
hogeweerdleempakket
droog stroomdalgrasland
Moerasruigte
Kwelmoeras
Moerasbos
Hogeweerdgrasland
Hogeweerdruigte
hardhoutstruweel en -bos

Bankzone

Lage weerd

Hoge weerd

%
6,04
4,77
0,48
1,53
5,55
15,51
1,12
4,36
3,76
2,50
0,30
2,27
3,65
0,75
1,68
1,57
0,15
0,04
0,67
2,46
9,80
8,01
23,03
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35

30

25
opti10
opti50
min10
min50

20
%
15

10

5

Hardhoutooibos

Hardhoutstruweel

Broekbos

Moerasruigte

Geïsoleerde plas

Hogeweerdruigte

Hogeweerdgrasland

Droog stroomdalgrasland

Hogeweerdleempakket

Hogeweerdzandrug

Hogeweerdgrindbank

Zachthoutooibos

Overstromingsgrasland

Lageweerdzandrug

Lageweerdruigte

Dynamisch grasland

Zandrug

Zachthoutstruweel

Lage oever

Hoge grindbank

Grindbank

beek

strang

Ondiepe bedding

Diepe bedding

0

Figuur 19 Verdeling van de ecotopen in het studiegebied in de verschillende scenario’s

De belangrijkste verschillen tussen het optimaal - minimaal scenario zijn (figuur 19):
• droog stroomdalgrasland scoort uitsluitend goed in het optimaal scenario;
• hogeweerdgrindbank en hogeweerdzandrug is ook enkel in optimaal scenario
vertegenwoordigd;
• hogeweerdruigte- en hogeweerdgrasland-oppervlakte is het grootst; het duidelijkste
verschil zit uiteraard in deze groep aangezien in het optimaal scenario overwegend
huidige landbouwgronden op de hoge weerden worden mee aangesloten;
• lageweerdruigte en lageweerdzandrug tonen ook nog een verschil, dus zelfs in de lage
weerd treden nog verschillen op bij de twee scenario’s.
Ten opzichte van het streefbeeld gelden dezelfde conclusies als bij het cumulatief ontwerp, namelijk
dat de gradiënt tussen de hoge weerd en het rivierbed steil blijft. De lage weerd en bankzone blijft
dus globaal toch onder het streefbeeld, hoewel het uiteraard een aanzienlijke verbetering is tav de
huidige situatie.
De tegenstelling tussen het aandeel grindplassen (geïsoleerde plas) en de karakteristieke
rivierecotopen van zandrug en overstromingsgrasland bijvoorbeeld, blijft natuurlijk schrijnend groot
in de Maasvallei. Toch zien we alle gewenste ecotopen verschijnen en kunnnen we ze dan ook
toetsen in de doelsoortenanalyse.
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VI.3 Doelsoorten
Tabel 18 Doelsoorten en hun duurzaamheid in de verschillende scenario's
Hydrozone
Soort
Eenheid
MinT10 MinT50 OptT10 OptT50
Barbeel
Repr Eenheid
30
30
30
30
Kleine modderkruiper
RE
725
540
725
540
Kopvoorn
RE
1320
1320
1320
1320
Rivierdonderpad
RE
280
280
285
285
Sneep
RE
155
155
170
170
Bever
Exemplaar
19
19
19
19
Rivierbed
Otter
Exemplaar
2
3
2
3
Ijsvogel
Broedpaar
6
6
6
6
Kleine tanglibel
RE
34840 34840 36180 36180
Beekrombout
RE
1200
1200
2800
2800
Weidebeekjuffer
Populatie
12
12
12
12
Rivierfonteinkruid
Populatie
72
72
72
72
149
149
149
149
Vlottende waterranonkel Populatie
Visdief
Broedpaar
2
3
2
3
Kleine plevier
Broedpaar
50
50
49
51
Bankzone
Grindwolfspin
RE
4538
5248
4625
5437
Blauwvleugelsprinkhaan RE
275
339
304
436
36
64
33
65
Riempjes
Populatie
Rugstreeppad
RE
10
7
32
41
Kwak
Broedpaar
0
0
0
0
Aalscholver
Broedpaar
7
5
7
5
Kwartelkoning
Broedpaar
24
19
58
33
Lage weerd Paapje
Broedpaar
1
0
2
1
Rietgors
Broedpaar
24
20
30
23
Engelse alant
Populatie
0
6
0
16
Heksenmelk
Populatie
38
81
21
194
Zwarte populier
Populatie
92
267
113
291
Roodborsttapuit
Broedpaar
2
1
7
5
Geelgors
Broedpaar
3
3
11
9
Grauwe klauwier
Broedpaar
0
1
2
4
Das
Familie
0
0
1
1
Boomkikker
RE
582
432
583
434
Kamsalamander
RE
580
431
580
431
Middelste bonte specht Broedpaar
4
8
4
12
Roerdomp
Broedpaar
0
0
0
0
Waterral
Broedpaar
4
3
4
3
Hoge weerd Bruine kiekendief
Broedpaar
1
0
1
0
Wielewaal
Broedpaar
4
6
4
8
Echte kruisdistel
Populatie
26
17
56
36
Grote tijm
Populatie
18
11
37
24
Moerasvaren
Populatie
0
0
0
0
Smalle raai
Populatie
19
19
19
19
Veldsalie
Populatie
1
12
1
21
Viltig kruiskruid
Populatie
18
34
10
82
Vingerhelmbloem
Populatie
42
82
52
134
Waterscheerling
Populatie
0
0
0
0
Geel: sleutelpopulatie, groen: duurzame populatie
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Algemene beoordeling
In de huidige situatie is er voor geen van de doelsoorten een duurzame populatie en/of duurzaam
habitatnetwerk aanwezig op niveau van de volledige Maasvallei (cfr. Cumulatief Onderzoek
Grensmaas).
Een reeks doelsoorten scoort in deze deelstudie nog te laag, aangezien het soorten zijn met grote
ruimtebehoefte, waarvoor in het volledige Grensmaasplan wel mogelijkheden ontstaan, maar
waarvoor het onderzochte deelgebied toch nog te beperkt is, bv. Otter, Bever en Kwak. Zelfs
doelsoorten zoals Rugstreeppad, IJsvogel, Rietgors of Weidebeekjuffer komen niet tot een duurzaam
habitatnetwerk op deze beperkte ruimte.
Verschil minimaal-optimaal scenario is duidelijk voor een aantal doelsoorten; een aantal soorten die
het echt moeten hebben van de grotere oppervlakte hogeweerd met gevarieerde structuur, zoals
Roodborsttapuit, Geelgors, Wielewaal en Viltig kruiskruid. Maar ook soorten van de Lage weerd
zoals Kwartelkoning, Rugstreeppad en Heksenmelk tonen opmerkelijke verschillen. Dit toont aan dat
de ontsluiting van de natuurterreinen en het voorzien van voldoende brede gradiëntzones van belang
is voor de karakteristieke riviernatuur.

Bedding
In het rivierbed treden vooral onrechtstreekse wijzigingen op ten gevolge van oeververlaging en
natuurlijk het aantakken van beken en plassen heeft wel een rechtstreeks positief effect op de
aanwezige habitats binnen de bedding. De ingrepen zorgen enerzijds voor een variatie in
stroomprofiel dat zorgt voor een gevarieerd sedimentatiepatroon (jonge sedimenten zijn paaihabitat
voor visdoelsoorten) en anderzijds voor een gevarieerd voedsel-, rust- en nesthabitat in de
verscheidenheid aan watertypes die in contact komen. Voor een aantal soorten is er een belangrijke
verbetering in het herstelde contact met beken en plassen, met de habitats van beekmondingen en
strangen die ontstaan (libelsoorten, stroomminnende waterplanten en vissoorten).
Het positieve reageren van deze doelsoorten werd reeds vastgesteld bij het pilootproject Meers, waar
een vergelijkbare situatie als de toekomstige situatie van Negenoord aanwezig is.

Bankzone
De nieuw gecreëerde bankzone biedt voldoende ruimte voor duurzame populaties van de meeste
doelsoorten, enkel voor Visdief is dit deelgebied nog te klein om duurzame populaties te huisvesten,
maar in combinatie met de rest van de Maasvallei moet ook deze soort zeker duurzaam kunnen
vestigen.
Doorheen de tijd zal een deel van de open grindige banken wel met struweel bedekt worden zodat er
doorheen de tijd nog een schommeling in populaties kan optreden, afhankelijk van grote pieken.
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Figuur 20 Potentiële Reproductieve eenheden van Grindwolfspin in de verschillende scenario’s

Deze trend is analoog aan de trend vastgesteld voor het grensoverschrijdende (Cumulatief) ontwerp
(figuur 20).

Lage weerd
De oppervlakte lage weerd blijft nog vrij beperkt. De verdeling over de verschillende ecotopen
binnen deze zone is wel gunstig voor habitat voor een aantal doelsoorten, maar het aandeel
lageweerdzandrug en dynamisch grasland is toch te beperkt om voldoende habitat te bieden voor de
doelsoorten.
De afwisseling van pioniersituaties en bosontwikkeling zorgt voor schommelingen in
habitatgeschiktheid (zie Rugstreeppad – figuur 21, Kwartelkoning –figuur 22), die zeker in deze
dynamische zone zelfs jaar op jaar sterk wisselende kansen voor doelsoorten zullen inhouden. De
gehanteerde tijdsspanne en afvoerverloop zorgt voor een geleidelijke ontwikkeling vanuit
pioniersituaties naar meer grasland en geleidelijk meer bos, maar dit proces kan natuurlijk anders
lopen afhankelijk van het optreden van extreme pieken of juist het achterwege blijven van hogere
afvoeren voor langere perioden.
Potentie voor Rugstreeppad in de scenario's
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Figuur 21 Potentiële Reproductieve eenheden van Rugstreeppad in de verschillende scenario’s
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# Broedparen

Potentie voor Kwartelkoning in de scenario's
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Figuur 22 Potentiële Broedparen voor kwartelkoning in de verschillende scenario’s

Hoge weerd
De oppervlakte hoge weerd binnen het projectgebied is nog vrij beperkt voor duurzame populaties
van doelsoorten van dit milieu, zeker wat grotere diersoorten betreft, voor amfibieën ontstaan er wel
voldoende grote geschikte gebieden. Voor de meeste plantensoorten ontstaan er wel voldoende
plekken, hoewel typische soorten voor stroomdalgrasland en ruigere graslanden zoals Veldsalie,
Echte kruisdistel en Viltig kruiskruid, zelfs met het optimaal scenario nog vrij beperkt blijven.
Moerasontwikkeling zal zeker te beperkt aanwezig zijn in het gebied voor grotere moerassoorten.
Toch zullen typische moerasvertegenwoordigers van het riviergebied (planten en kleinere
diersoorten) mogelijks wel sterk profiteren. Voor soorten van kwelmilieus (Moerasvaren,
Waterscheerling) en grotere moeraskernen (Roerdomp, Bruine kiekendief) liggen er geen kansen in
de Centrale Maasvallei.
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VI.4 Natuurtypen en Habitattypen
Natuurtypen
De verfijnde voorspelling tot op niveau van het vegetatietype, doorvertaald naar de Vlaamse
Natuurtypen en de Europese Natura2000 habitattypen (tabel 19 & 20, figuur 23-29), geeft een
insteek naar het op te maken natuurrichtplan en beheerplan voor deze Grote Eenheid Natuur.
Tabel 19 Natuurtypen: Oppervlaktes in de verschillende scenario’s
Natuurtype
Vegetatietype
Diep stromend water
Drijfbladvegetaties
van
stilstaande
wateren
Traagstromende wateren
Snelstromende wateren
Kalkminnend pioniergrasland op hoge
zandafzettingen
Pioniersgrasland op steen met vetkruiden
Raket-verbond
Stroomdalgraslandpioniers
van
raketverbond
Pioniersgrasland op droge zandgrond
Pioniergemeenschap van droogvallende
oevers
Voedselminnende
pioniergemeenschappen met Waterpeper
Overstromingsgrasland, nat
pioniergemeenschap aan rand van
ionenrijke wateren
Overstromingsgrasland, matig vochtig
Kweekgrasland
Glanshaverhooiland
Droog stroomdalgrasland op kalkhoudend
substraat
Droog kamgrasland
Ruigten op vochtige tot natte, voedelrijke
gronden
Riviertandzaad-verbond
Ruigte van droge substraten
Ruigte- en zoomgemeenschappen van
kalkrijke bodems
Verbond der nitrofiele zomen
Zwarte populierenooibos
Wilgenvloedbossen
Struwelen met smalbladige wilgen langs
snelstromende rivieren
Braamstruwelen
op
voedselrijke
afzettingen
Doornstruwelen met Eenstijlige meidoorn
en Sleedoorn
Dynamische wilgenvloedstruwelen
Rivierbegeleidende essen-iepenbos
Riverbegeleidend eiken-iepenbos
Elzenbroekbossen

Opp
MinT10
32.51
145.11

Opp
MinT50
32.51
145.11

Opp
OptT10
32.51
145.11

Opp
OptT50
32.51
107.78

Parvopotamion
Ranunuculion fluitantis
Sedo-Thymetum
pulegioides
Alysso-Sedion
Sisymbrion
Sisymbrion

0.27
11.92
0.51

0.27
11.92
0.51

0.74
12.01
1.22

0.74
12.01
2.76

7.7
8.29
3.56

7.7
8.29
3.56

8.67
10.21
3.74

13.29
10.76
3.31

Thero-airion
Eleocharition acicularis

0.54
0.13

0.54
0.13

3.57
0.19

1.46
25.53

15.69

15.69

15.51

10.46

6.24
0.04

6.24
0.04

0.51
0.74

0.02
0

9.6

9.6

11.93

5.56

1.2
39.42
1.92

1.2
39.42
1.92

0.35
133.05
4.92

0.26
57.05
3.38

1.32

1.32

4.95

4.95

14.82

14.82

19.91

17.03

Chenopodion fluviatile
Tanaceto-Artemisietum
Trifolion medii

23.55
6.49
10.52

23.55
6.49
10.52

23.83
11.65
34.61

23.81
11.65
42.86

Galio-alliarion
Salici-Populetum
Salicetum albo-fragilis
Salicion purpureae

0.16
6.35
10.06
7.43

0.16
6.35
10.06
7.43

3.61
7.23
10.24
7.7

1.15
14.97
14.83
7.7

Lonicero-Rubion sylvatici
en Pruno-Rubion radulae
Carpino-Prunion

2.71

2.71

17.09

31.92

0.21

0.21

0.75

4.18

Salicion triandrae-viminalis
Ulmo-fraxinetum
Querceto-ulmenion
Alnion glutinosae

1.01
27.05
11.26
14.41

1.01
27.05
11.26
14.41

1.82
29.43
11.68
14.53

5.08
41.95
31.26
25.45

Geen
Nymphaeion

Bidention tripartitae
Lolio-Potentillion anserinae
Oenanthion aquaticae
Lolio-Potentillion
anserinae, alopecurion
Elymus Caninum
Arrhenatheretum elatioris
Medicagini-Avenetum
pubescentis
Cynosurion,Galiotrifolietum
Filipendulion
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Net als in de doelsoortenanalyse opgemerkt, blijven er een aantal types zeer beperkt in dit
deelgebied, zoals de pioniergraslanden van zandige bodems en de overstromingsgraslanden.
Wanneer we de instandhoudingsdoelstellingen van deze graslandtypen nagaan (Heutz & Paelinckx
2005) is er veelal minimum 0.5 of 1 ha habitat nodig om een goede staat van instandhouding te
garanderen. Voor de pioniervegetaties wordt overwegend een kleinere oppervlakte (0.2ha)
gehanteerd, voor deze plekken is ook de samenhang van plekken over de volledige
gemeenschappelijke Maas van belang, vandaar dat de doelsoortenanalyse hiervoor een beter beeld
geeft, zeker deze in het Cumulatief Onderzoek waar de volledige Maasvallei bekeken werd.
Voor een hele reeks typen is het optimaal scenario zeker een opmerkelijke verbetering ten opzichte
van het minimale scenario.

Natura2000 habitats
Tabel 20 Habitattypen: oppervlakten in verschillende scenario’s
Naam
Open grasland met Corynephorus- en
Agrostissoorten op landduinen
Kalkminnend of basifiel grasland op
rotsbodem behorend tot het AlyssoSedion albi
Overgangs- en trilveen

habitattype
2330

Vlaams habitat-subtype

MinT10

MinT50

OptT10

OptT50

hoofdtype

0,7

0,11

4,45

1,71

6110

hoofdtype

7,7

9,33

8,67

13,29

7140

oligo-/mesotroof
laagveen
matig nat type

0

0

0

0

15,36

6,75

14,25

8,69

Laaggelegen, schraal hooiland (grote
vossenstaart, grote pimpernel)

6510

Laaggelegen, schraal hooiland (grote
vossenstaart, grote pimpernel)

6510

matig droog - vochtig
type

42,46

26,87

142,92

65,38

Droge halfnatuurlijke graslanden op
kalkhoudende
bodems
(FestucoBrometalia)
Voedselrijke zoomvormende ruigten
van het laagland, en van de montane
zones
Kalkminnend grasland op dorre
zandbodem
Submontane en laagland rivieren met
Ranunculion fluitans en CallitrichoBatrachion vegetaties
Voedselrijke zoomvormende ruigten
van laagland en montane zones

6210

kalkrijke
struwelen

10,45

2,06

38,21

44

6430

boszomen

2,56

10,28

17,09

31,92

6120

hoofdtype

0

2,45

0,33

20,86

3260

11,92

11,95

12,01

12,01

6430

relatief
snelstromende
rivieren
en
beken
(submontaan)
vochtige tot natte ruigten

12,01

13,83

19,91

17,03

Alluviale bossen met zwarte els en
gewone es (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Rivieren met slikoevers met vegetaties
behorend tot het Chenopodion rubri
p.p. en Bidention p.p.
Gemengde eiken-iepen-essenbossen
langs oevers van grote rivieren
(Ulmenion minoris)

91EO

hoofdtype

60,87

86,96

69,14

106,86

3270

hoofdtype

37,61

58,78

39,53

59,8

91FO

hoofdtype

10,79

20,99

11,68

31,26

212,43

250,36

378,19

412,81

zomen

en

Totaal:

Met de ingrepen ontstaat er in het minimum-scenario op korte termijn zo’n 212 ha beschermde
habitats in het gebied (tabel 20), in het optimaal scenario zelfs 378 ha en na 50 jaar zo’n 412 ha!
Op dit moment is voor de volledige Maasvallei slechts een 150ha beschermd habitat aanwezig, dus
betekent het project een aanzienlijke potentiële verbetering voor het habitatgebied van de Maasvallei.
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Figuur 23 Natuurtype langs de Grensmaas na 10 jaar beheer in het minimaal scenario
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Figuur 24 Natuurtype langs de Grensmaas na 10 jaar beheer in het optimaal scenario
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Figuur 25 Natuurtype langs de Grensmaas na 50 jaar beheer in het minimaal scenario
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Figuur 26 Natuurtype langs de Grensmaas na 50 jaar beheer in het optimaal scenario
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Figuur 27 Natura 2000 Habitats in de huidige situatie
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Figuur 28 Potentiële ontwikkeling Natura2000 habitats bij uitvoering ingrepen na 10jaar.
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Figuur 29 Potentiële ontwikkeling Natura2000 habitats bij uitvoering ingrepen na 50jaar.
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VII. Natuurbeheer
Bij de volledige realisatie van de Vlaamse en Nederlandse ingrepen zal de Maas één van de grootste
natuurontwikkelingsgebieden in rivierengebied zijn zowel in Vlaanderen als Nederland (Van Looy &
De Blust, 1995; Decleer in Hermy et al., 2004).
Door de aanwezigheid van een dynamische rivier is een integraal procesbeheer langs de Grensmaas
het meest aangewezen. Hierbij wordt de invloed van meer natuurlijk rivier- en begrazingsprocessen
op het landschap zo groot mogelijk gehouden. Processen zoals rivierdynamiek zorgen voor de
instandhouding van allerlei pioniersituaties (zie V.1).
De nagenoeg natuurlijke morfo- en overstromingdynamiek, de relatief goede waterkwaliteit en zijn
belangrijke functie als noord-zuid corridor zijn in Vlaanderen uniek. Door de verschillende
afzettingen van allerlei sediment speelt de rivier een belangrijke rol in de kansen voor
begrazingsbeheer.
Een begrazingsbeheer met grote grazers vertraagt de successie en zorgt voor het creëren van open
plekken en het behoud van bijhorende levensgemeenschappen. Onder natuurlijke begrazing bepaalt
de grazersdichtheid van de grote grazers, bepaalt door de populatiedynamiek, het aandeel aan
kortgrazige en open plaatsen. Sturing van deze dichtheid kan en vormt hét middel voor het beheer
langs de Maas. Dit kan gebeuren door de retourperiode van afvangen van jonge dieren te laten
variëren tussen 1 en de 7 jaar.
Het huidig beheer van de natuurontwikkelingsgebieden langs de grensmaas bestaat in de eerste plaats
uit extensief begrazingsbeheer naast hooibeheer op de dijken.

VII.1 Integraal procesbeheer met natuurlijke begrazing
In de natuurontwikkelingsgebieden langs de Grensmaas wordt gekozen voor begrazingsbeheer met
vrijlopende grazers bij lagere natuurlijke dichtheden. Dit heeft als voordeel dat door het selectief
gedrag van de grazers een ruimtelijk pallet van korte en langere vegetaties ontstaat. Deze natuurlijke
mozaïekstructuren verhogen de diversiteit van het landschap aanzienlijk. Runderen en paarden
worden hierbij geholpen door de natuurlijke herbivoren zoals ree, bever, ganzen, hazen,…(figuur 30)
In de hogere delen van het riviergebied veroorzaakt deze begrazingsdynamiek de grootste variatie
binnen gelijkaardige abiotische omstandigheden. In de lagere delen van de vallei vormt de
begrazingsdynamiek een bijkomende variatie bovenop de variatie die door de rivier ontstaat. De
bijkomende invloed van begrazing draagt bij aan de diversiteit door zaadverspreiding, zoom- en
structuurvorming.

Figuur 30 Stijgende invloed van grazers, natuurlijke herbivoren en rivierdynamiek (Naiman & Rogers 1997)

63

Negenoordstudie: Ecologie

Natuurbeheer
__________________________________________________________________________
Vanuit rivierbeheersoverweging is het nadeel van extensieve begrazing het verlies aan volledige
controle van de vegetatiestructuur. Een gedeeltelijke verruiging van het terrein treedt op in
vergelijking met een landbouwsituatie. In laagdynamische delen kan verstruweling en verbossing
optreden zoals de het modelresultaat van Ecodyn laat zien. Door gepaste maatregelen in de
gecontroleerde zones kan een verhoging van de populatiegrootte en/of verhouding rund/paard een
oplossing bieden tegen verruiging, verstruweling en verbossing. Voor de gewenste verscheidenheid
aan ecotopen is een natuurlijk begrazingsbeheer echter dé voorwaarde voor een geslaagde
natuurontwikkeling.

Gemengde begrazing: niet zomaar een mengeling van rund en paard!
Runderen en paarden zijn beiden voornamelijk graseters. Door hun fysiologische verschillen bezitten
beide grazers aparte kenmerken waardoor ze vaak complementair zijn in hun invloed op de
vegetatiestructuur.
De verschillende manier van voedselopname zorgt voor sterke verschillen tussen paard en rund in
het effect op de vegetatie. Paarden kunnen door het gebruik van de snijtanden vegetaties korter
afgrazen dan runderen. Dit resulteert vaak in scherpere grenzen tussen de hoge en lage vegetaties
onder paardenbegrazing in tegenstelling tot runderenbegrazing (figuur 31; Oosterveld, 1975, 1984).
Tubbs (1997) stelt dat paarden een groter effect hebben op de vegetatie dan runderen. Ze vertonen
een beperkter terreingebruik dan runderen en samen met het vermogen om de vegetatie korter af te
grazen zijn ze in staat lokaal meer invloed op de vegetatie uit te oefenen dan runderen.
Niet alleen de manier van voedselopname verschilt, ook
hun verteringsysteem verschilt sterk. Runderen
verkiezen die plekken met de grootste densiteit aan hoog
kwalitatief voedsel. Plaatsen met een lagere densiteit aan
kwalitatief
voedsel
zijn
slechts
secundaire
foerageergebieden. Hun uitgesproken voorkeur voor
hoog kwalitatief voedsel dwingt runderen vaak te
foerageren over een groter deel van het terrein
(Cornelissen &Vulink 1996). Door het gebruik van een
groter deel van het begraasde terrein doen runderen
meer zachte overgangen ontstaan (Vulink, 2001; Menard
et al., 2002). Korte graslanden kunnen bij
runderbegrazing enkel blijven bestaan bij hogere
dichtheden.
Figuur 31 Verschil in begrazingspatroon met rund en paard

Paarden zijn beter in staat om de kwalitatief mindere grassen tot zich te nemen. Hierdoor verkiezen
ze zowel habitats met hoge en lage densiteit aan kwalitatief voedsel en zorgen hierdoor voor een
hogere lokale impact op de vegetatie.
Paarden kunnen om die reden zelfs bij lage dichtheden voor korte graslanden zorgen (Vulink, 2001;
Menard et al., 2002).
Bij een rechtstreekse vergelijking van gemengde begrazing tegenover begrazing met enkel runderen
of paarden werd door Loucougaray et al. (2004) aangetoond dat de soorten- en structuurrijkdom van
graslanden nabij de Rhône rivier het hoogst was. Begrazing met paarden en runderen samen
veroorzaakte soortenrijkere korte delen in het grasland. Het rund compenseerde door zijn begrazing
vooral in de stukken die door paarden genegeerd worden. Op deze plaatsen zouden zonder de
runderen sterk competitieve soorten zoals Kweek (Elymus repens) of Fioringras (Agrostis
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stolonifera) gaan domineren. Een combinatie van rund en paard zorgt dus voor additieve en
compenserende effecten. Bijgevolg wordt gemengde begrazing voor natuurontwikkeling het sterkst
aangeraden.
Grazersdichtheid en -samenstelling: variatie in de tijd een natuurlijk gegeven!
In de huidige kleinere pilootprojectgebieden wordt binnen het huidig beheer langs de grensmaas een
vrij constante druk aangehouden (figuur 32).
Grote grazers in de Maasgebieden
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Figuur 32 Dichtheden van grote grazers in pilootprojectgebieden langs de maas.

In de toekomstige grotere natuurontwikkelingsgebieden wordt bij voorkeur meer gevarieerd met de
grazersdichtheden. Het laten variëren van de dichtheden binnen de marges waarbij heterogeniteit
blijft bestaan nl. tussen de 1 volwassen dier op 2 à 4 ha per dier zorgt voor een beperkte sturing van
de impact van het natuurlijk begrazingsbeheer. In grotere en vanouds begraasde gebieden zoals New
Forest in Zuid-England (Putman, 1986) zorgt deze variatie in tijd en ruimte lokaal voor een hogere
begrazingsdruk gedurende een beperkte periode (1 à 2 jaar) waarbinnen de successie wordt
teruggezet.
Bij lange termijn onderzoek in poldergebieden met een stabiel waterregime resulteerde extensieve
jaarrondbegrazing bij een vrij stabiele begrazingsdruk in een traag maar gestaag verruigen en
verbossen van het gebied. De belangrijkste aanbeveling was meer experimenteren met de
grazersdichtheden om zoals bvb. in New Forest tijdelijk de successie terug te dringen door een
periode van hogere graasdruk. De dynamisch rivierprocessen van de Maas zorgen daarbovenop nog
voor een sterke terugzetting door de krachtige morfodynamiek. De invloed van natuurlijke
sleutelsoorten zoals Bever kunnen in de lagere zone een bos lokaal terug zetten waardoor bij dit
procesbeheer de grazers niet alleen staan!
Naast een variërende populatiegrootte van de runderen en paarden is de verhouding van rund en
paard een belangrijk gegeven om de vegetatie te sturen. Zelfs bij lagere dichtheden kunnen paarden
voor korte graslanden zorgen. Het hoger aanhouden van het aantal paarden tov runderen zou voor
meer ‘gecontroleerde gebieden’ een oplossing kunnen bieden!
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Soortsverhouding in de Maasgebieden
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Figuur 33 Verhouding paard en rund in de verschillende pilootprojectgebieden

In de Kollegreend wordt grasland in stand gehouden en opkomend struweel zelfs lokaal teruggezet
door de grazers, terwijl in Koningssteen (en deels ook Kerkeweerd) struweel en ruigte de laatste
jaren fors uitbreidt. De soortverhouding is hiervoor een mogelijke verklaring (figuur 33).

Wilde herbivoren: een goeie hulp
Sleutelsoorten zijn dieren die een duidelijk effect kunnen uitoefenen op de vegetatie en de successie
naar struweel en bos lokaal kunnen afremmen of zelfs terugzetten. Naast grazers zoals rund en paard,
zijn volgende soorten de belangrijkste sleutelsoorten in Europa: bever, edelhert, eland en wisent en
in mindere mate ree en grauwe gans. Eland en wisent vereisen grote moeras- of bosoppervlaktes
waardoor ze hier niet in aanmerking komen. Voor de maasvallei vormen, naast ree en grauwe gans,
het edelhert en de bever de belangrijkste sleutelsoorten.
Bever
Bevers worden als sleutelsoort aanzien omdat ze door hun levenswijze een sterke invloed hebben op
hun leefgebied waarbij vooral vroege successiestadia behouden blijven (Naiman et al., 1986). Ze
kunnen hierbij de structuurvariatie in hun leefgebied verbeteren, wat de biodiversiteit verhoogt. Door
de bouw van dammen zorgen ze voor meer moerassige biotopen. Door hun voedselkeuze van
overwegend jonge bomen met een voorkeur voor zachte houtsoorten zoals wilg, populier en berk
kunnen ze de nodige openheid en ongelijkvormigheid in broekbossen veroorzaken (Verbeylen,
2003). Hun foerageergebied ligt vooral dicht bij de oever (tot op een afstand van 20 m, zelden 100
m) waardoor rond de sloten en kreken een lichtrijker bos kan verwacht worden en waardoor de
stroomvoering van plassen en geulen bij hoogwater gegarandeerd blijft.

Negenoordstudie: Ecologie

66

Natuurbeheer
__________________________________________________________________________

Bevers breken jonge wilgenstruwelen sterk open, zodat de rivier er vlot nieuwe geulen doorheen kan trekken
(Foto Drôme, Frankrijk).

De Drôme is een klein riviertje met een hoge dynamiek waarbij oeverbossen snel gevormd en ook weer opengebroken
worden, mee dankzij de Bevers.
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Edelhert
Deze soort is een potentiële sleutelsoort die in een voedselrijkere omgeving vooral twijgen en bast
van bomen en struiken eet. Het dieet van het edelhert wordt gekenmerkt door twijgen en bast van
loofbomen en bramen. Door het ontbreken van grotere loofbossen is het echter geen gebied waar een
duurzame populatie zich kan huisvesten. De alluviale vlakte van de Maas vormt echter een ideaal
zomerhabitat waardoor in combinatie met het achterland zoals het Nationaal park Hoge Kempen er
vooral kansen kan geboden worden voor deze soort. Als noord-zuid verbinding is de Maasvallei niet
alleen zeer belangrijk voor edelhert vanuit mogelijke nieuwe populaties in Kempenbroek als huidige
populaties. Grote herbivoren en hun predatoren waaronder de lynx gebruiken en kunnen in de
toekomst dit valleigebied als corridor nog sterker gaan gebruiken (figuur 34).

Figuur 34 Voorgestelde Europese verbindingen voor grote herbivoren en predatoren

Een goede ontwikkeling van loofbossen met een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag, een
voldoende brede zone voor natuurontwikkeling en voldoende rustgebieden zorgen samen voor een
ideale migratie zone.
Als minimale breedte van zone waar relatieve rust heerst wordt voor o.a. Edelhert een minimale
breedte van 250 tot 300 aangeraden indien voldoende dekking aanwezig is. Bij afwezigheid van
dekking bij intensief beheerde gebieden verdubbelt deze vluchtafstand tot ongeveer 500 meter
(Petrark 1996).
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Ree
Deze soort is niet direct een sleutelsoort maar kan wel zorgen voor een lokaal effect in bossen en
zomen. Het afwisselende landschap met veel dekking en voedsel is uitermate geschikt voor reeën.
Nu reeds komen reeën voor in de Maasvallei en naar alle verwachting zal hun populatie groeien na
uitbreiding van bos en struweel. In zeer voedselrijke gebieden en bij zeer grote dichtheden (> 40
dieren/km²) zijn de leefgebieden minder dan 10 ha. Voor Vlaanderen variëren de dichtheden tussen
de 10 en de 35 dieren/km² (Casaer et al., 2004). Gezien de schuwheid van het ree net als de meeste
wilde dieren is een beschut, rustig gebied met een struweel- of bosrijke omgeving het interessants als
hoogwatervluchtplaats.

Grauwe gans
Anser en Branta zijn hoofdzakelijk gespecialiseerde grazers met een slecht verteringsysteem en efficiëntie waardoor de kwaliteit van het voedsel een belangrijke rol speelt.
In tal van gebieden grazen ze preferentieel waar zeer nutriëntenrijk voedsel aanwezig is en neigen
zich te concentreren op intensief begraasde korte graslanden (Vulink 2001) met grote verhouding
van levend materiaal/dood materiaal. Een mogelijkheid die de daling in voedselkwaliteit kan
vertragen is begrazing. Extensieve begrazing met runderen en paarden in de lente en de vroege
zomer, of overstroming, zal dit uitstel lokaal kunnen bewerkstelligen waardoor lokaal kleinere
groepjes Grauwe ganzen kunnen blijven voorkomen. De huidige grote groepen die voornamelijk hun
voedsel zoeken in landbouwgebieden binnen het gebied kunnen zich mogelijks verplaatsen naar
buiten het gebied.
Naast voedselkwaliteit kan menselijke verstoring en de nabijheid van drinkwater een invloed hebben
op de habitatkeuze. Ganzen vertonen een ruiperiode in de periode mei tot augustus. Veiligheid en
beschutting zijn naast voedselkwaliteit belangrijke factoren die het foerageergedrag sterk
beïnvloeden. Het studiegebied met de aanwezige plassen zullen waarschijnlijk blijven functioneren
als een belangrijk rustgebied.
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VII.1 Gecontroleerd beheer i.f.v. veiligheid
Vanuit rivierbeheer wordt een zone met gecontroleerde natuur voorgesteld in de Katarinaweerd.
Binnen deze zones zijn er beperkingen gesteld aan de graad van ruwheid van vegetatie of
natuurtypes. Een evenwicht tussen een voldoende hoge biodiversiteit met behoud van een
verscheidenheid aan ecotopen en veiligheid is hierbij het streefdoel.
Als basisbeheer wordt een natuurlijke jaarrondbegrazing voorgesteld. Als optimale
grazersdichtheid wordt voor deze gecontroleerde gebieden wel een hoger dichtheid voorgesteld van
rond de 1 dier per 2 ha grasland! In deze gebieden wordt bij temporele fluctuaties van de
veedichtheid een ondergrens van 1 dier per 3 ha open gebied aangeraden om in periodes van lagere
dichtheden de successie niet te ver te laten komen.
Dit basisbeheer blijkt uit metingen van het RIZA voor de nagestreefde ecotopen in dit gebied weinig
verschil te vertonen met een intensieve zomerbegrazing. Vooral in de risicoperiode voor extreme
afvoerpieken (januari-maart) vertoont de hoogte van graslanden (figuur 35) een klein verschil bij een
beheer met intensieve begrazing van 2 tot 1 dier per ha (van Velzen et al., 2003) tegenover een
extensieve begrazing (1 dier / 2ha).

Figuur 35 Periodieke verandering van hoogte van natuurlijk grasland onder verschillende beheersvormen (van
Velzen et al., 2003).

De zomerruigtes waaronder drogere en vochtigere types van respectievelijk het Wormkruid- en
Marjolein-verbond vertonen in de winterperiode weinig stroomweerstand. Onder intensieve
begrazing worden deze ruigtes (figuur 36) zowel in hoogte als bedekking bijna volledig gereduceerd
of weggevreten. Extensieve begrazing zorgt voor een minder snelle afname van de hoogte maar wel
een sterke reductie van de bedekking en dus ook het aanstromend vermogen!
Winterruigtes zoals de Dauwbraamruigtes zorgen onder extensieve begrazing tijdens de winter wel
voor een stevige weerstand.
Het extensief beheer kan gedeeltelijk de bedekking wel reduceren maar vertoont maar een klein
effect op de hoogte van deze onsmakelijke ruigtes. Voor deze winterruigtes wordt dan ook
voorgesteld om in gecontroleerde gebieden naar veiligheid toe een aanvullend beheer uit te voeren
door periodiek deze vegetatie te verwijderen door kap- of maaibeheer.
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Figuur 36 Periodieke variatie van hoogte en bedekking van droge ruigte en Dauwbraamruigte (van Velzen et al.,
2003)

Voorbeeld van verschillende ruigtetypes: links winterruigte; rechts zomerruigtes

Als aanvullend beheer bovenop de extensieve jaarrondbegrazing kan op kritische plaatsen cyclisch
maaien of kappen van de winterruigtes en struikgewas in het najaar gebeuren. Door het aanvullend
beheer te richten op deze ruigtes kunnen de graslanden nog voldoende structuurvariatie. Het tijdstip
van maaien zorgt ervoor dat bloemen nog voldoende kunnen bloeien en zaad zetten. Een beperkt
negatief effect op fauna is bij deze beheersmaatregel wel te verwachten maar blijft voor veel meer
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variatie zorgen dan een intensieve seizoensbegrazing. Bos en struweelvorming op kritische plaatsen
voor veiligheid kunnen bvb. door een cyclisch kapbeheer teruggezet worden.
Als omvormingsmaatregel wordt zowel om veiligheids- als ecologische redenen aangeraden om:
 Kappen van uitheemse bomen
o Canadese populieren kappen om kruising met de Zwarte Populier te vermijden.
o Sparren en dennenaanplanten kappen.
 Maaien van sterk uitbreidende uitheemse kruiden zoals Aardpeer, Japanse duizendknoop in
de periode voor de zaadzetting (augustus-oktober).
Een meer duurzame manier om deze soorten op de langere termijn tegen te houden is het
aansluiten van zones met deze soorten aan begraasde terreinen. Uit het begrazingsonderzoek
in de pilootprojectgebieden blijken de grazers deze soorten in toegankelijke zone in sterke
mate terug te dringen.
Als overgangsmaatregel onder landbouwbeheer worden naar natuur
randvoorwaarden voorgesteld, mogelijks in te voeren via beheersovereenkomsten:





toe

volgende

nulbemesting (waar ze nog niet van kracht is)
ongewijzigd laten van erosie- of sedimentatieplekken
seizoensbegrazing in het zomerhalfjaar met lagere veedichtheden rond 1 dier per ha en een
absoluut maximum van 2 dieren per ha.
seizoensbegrazing met runderen met lagere dichtheden van 1 dier per 2 à 3 ha naast een
jaarrondbegrazing met paarden met een dichtheid van 1 dier per 2 à 4 ha.
Bij seizoensbegrazing wordt door het grote aantal dieren het gras ‘s zomers zeer kort
gevreten. Zo komen maar weinig bloemen tot bloei of zetten zaad. Seizoensbegrazing
bekent ook minder kansen voor fauna door vermindering in voedsel en dekking van
ruigten voor sprinkhanen, dagvlinders, kleine zoogdieren, amfibieën en vogels.
Kortom, seizoensbegrazing voldoet alleen voor een beperkt aantal soorten.
De twee de optie met een seizoensbegrazing van rund en een jaarrondbegrazing van
paarden zorgt door de hoge graasdruk in de zomer nog steeds voor een mogelijke
negatieve impact op plant en dier. Je kan verwachten dat dit in vergelijking met enkel
een intensievere seizoensbegrazing toch nog beter
Om het verlies aan variatie aan vegetatiestructuren in de gecontroleerde gebieden te
compenseren wordt het verkrijgen van een hogere abiotische variatie door de rivier
behouden en/of gestimuleerd.
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VII.1 Beheersinrichting in het studiegebied
Algemeen is het beheer door begrazing in bedijkte riviergebieden zoals langs de Grensmaas
beïnvloed door een tweetal factoren: toegankelijk en habitatkwaliteit.

Toegankelijkheid
Kenmerkende problemen van huidige bedijkte riviergebieden zijn:
 te weinig droge gronden;
 te weinig hoogwatervrije gronden of uitwijklocaties;
 smalle verbindingsgebieden zonder stapstenen of daghabitats
Waterstand in de winterperiode
Natte tot vochtige gronden kunnen vooral tijdens de winterperiode een sterke vermindering van de
begraasbare oppervlakte veroorzaken. In deze studie zijn de natte en vochtige gebieden tijdens de
winterperiode nagegaan op basis van de gemiddelde hoogste grondwaterstanden (figuur 37). Niet
toegankelijke zones bestonden uit overstroomde zones. Minder toegankelijke natte zones hadden
gemiddeld een hoogste grondwaterstand van minimaal 0,3 m onder maaiveld.
Bij een natuurlijke begrazingsbeheer wordt gestreefd naar een minimalisatie van menselijke
ingrepen. Aansluiten van droge gronden vormt de meest duurzame oplossing bij grotere kuddes om
problemen in de winterperiode te voorkomen. Naast voldoende droge gronden is het aansluiten van
grotere, bij hoogwater begraasbare gebieden binnen of buiten het winterbed van de rivier
aangewezen. Bij te kleine oppervlakte aan droge gronden wordt vaak bijgevoederd. Dit gebeurt
vooral op basis van ethische overwegingen. Het is een natuurlijk gegeven dat dieren wat aan conditie
verliezen gedurende de winter. De gedachte dat dit steeds schadelijk is voor de dieren berust vooral
op verkeerde opvattingen (Wallis de Vries 1994). Aansluiten van voldoende droge en hoogwatervrije
gronden is dan ook voor ethische en praktische overwegingen ten zeerste aan te raden.
Hoogwatervrije gronden en uitwijkplaatsen
Onder natuurlijke omstandigheden trekken runderen en paarden bij overstroming weg naar de hogere
delen. Bij natuurontwikkeling in riviergebieden is het daarom van belang te beschikken over
voldoende hoogwatervrije gronden binnen het begraasde terrein.
Er worden twee types van hoogwatervrije gronden onderscheiden namelijk:
 Een hoogwatervluchtplaats is een hoogwatervrije zone in het winterbed van de rivier waar de
dieren tijdelijk een droge schuilplaats kunnen vinden.
 Een uitwijklocatie is een zone buiten het winterbed van de rivier waar dieren en/of grazers al
dan niet onder menselijke begeleiding een tijdelijke schuilplaats kunnen vinden.
Dit kan zowel door aansluiten van onvergraven gebieden of verbinden met uitwijklocaties aan
landzijde van de dijk. Afhankelijk van de duur van overstroming zijn grotere
hoogwatervluchtplaatsen en uitwijklocatie nodig. De duur van overstroming langs de Grensmaas is
meestal beperkt tot maximaal een week. Tal van ingreeplocaties krijgen een meer rechtstreekse
verbinding met de rivier. Hierdoor zal de frequentie van de waterstandverhoging stijgen en de duur
van overstroming verminderen. Een grotere spreiding van droge, hoogwatervrije gronden is daarom
misschien belangrijker dan de oppervlakte.
Om tijdens hoogwater stress onder de dieren te verlagen is naast grasland ook een aandeel struweel
of bos gewenst op de hoogwatervrije zones. De dieren kunnen zich dan terugtrekken in de dekking
van het struweel. Bij hoog water kan sterke verstoring optreden van deze zones. Alternatieven zijn
uitwijklocaties en hoogwatervluchtplaatsen verder van de winterdijk. Het afsluiten van bepaalde
delen van de dijk met hoge faunaconcentraties kan als tijdelijke maatregel ingesteld worden.
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Verbindingsgebieden
De belangrijkste eigenschap van verbindingsgebieden om functioneel te zijn, is dat ze voldoende
breed moeten zijn. In Koningsteen worden zone met een minimale breedte van 30 m nog frequent
bezocht door grazers. Smallere zones ondervinden te weinig begrazingsdynamiek en kunnen zo hun
corridor verliezen. Voor tal van fauna (amfibieën, reptielen en zoogdieren) wordt in Nederland 25m
aanzien als de minimale breedte van de corridor . Op voldoende regelmatige afstand kleinere zones
voorzien met een minimale breedte van 100m is aan te raden.

Figuur 37 Toegankelijkheid voor grote grazers in het studiegebied
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Figuur 38 Hoogwatervluchtplaatsen voor grote grazers in het studiegebied (GHG: gemiddelde hoogste
grondwaterstand in meter onder maaiveld)
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Minimaal scenario
Bichterweerd (88 ha begraasbare oppervlakte)
Bichterweerd bestaat voor de helft uit goed toegankelijk droog gebied. Deze evenwichtige
verhouding vormt een ideale vertrekbasis voor integrale begrazing.
Het belangrijk knelpunt in Bichterweerd is
hoogwatervluchtplaats
die
slechts
een
oppervlakte van 1.57ha beslaat. Deze
hoogwatervluchtplaats is bovendien op één
plaats gelokaliseerd.

de

beperkte

omvang

van

de

huidige

Uitwijklocaties kunnen hier voor een oplossing
zorgen. Rechtstreekse toegang tot mogelijke
uitwijklocaties is binnen het minimaal scenario
echter niet mogelijk. Enkel via de zuidelijke
verbinding en een bufferzone langs de
Vrietselbeek kan de voorgestelde uitwijklocatie
nabij de Oude Maas (Dilsen) bereikt worden.
Uitbreiding naar het noorden en/of het zuiden
zoals in het optimaal scenario is daarom ook
voor verhogen van de toegankelijkheid aan te
raden.
Binnen het huidige grindwinningsgebied
Bichterweerd is een belangrijk minpunt het
ontbreken van een droge verbinding tussen de
zuidoostelijke hoek en de westelijke hoek van
het gebied waar de hoogwatervrije zone gelegen
is. Gedeeltelijke verhoging in de zuidwestelijke
hoek (oranje cirkel in figuur 39) van het
begraasd gebied in het minimaal scenario kan
hier een betere verbinding verzorgen.
Figuur 39 HVP’s en knelpunten in Bichterweerd

Negenoord (56 ha begraasbaar)
Negenoord bestaat voornamelijk uit weinig tot niet toegankelijke gebieden in de winterperiode
(weinig:11%, niet toegankelijk: 52.5%). Het aansluiten van delen ten zuiden van de Groeskens vormt
een belangrijke voorwaarde naar een evenwichtig natuurlijk begrazingsbeheer waardoor een goede
verhouding van droge en natte gronden bewaard blijft.
Een goede spreiding en voldoende hoogwatervluchtplaatsen en uitwijklocaties zijn voor dit gebied
zeer belangrijk. Dit wordt bevestigd door de noodzaak van Stichting Limburgs Landschap om in
winters met een hoogwater de dieren uit het gebied te verwijderen. Deze maatregel is enkel mogelijk
bij kleine kuddes. Bij grotere kuddes in grotere begraasde gebieden is dit praktische niet meer
haalbaar.
De aanleg van de hoogwatervluchtplaatsen (2) met een omvang 2.19ha is hierbij een minimum. De
aansluiting van de dijken aan het begraasde terrein kan hieraan bijdragen. Het toegankelijk maken
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van potentiële uitwijklocatie in de winterperiode landinwaarts van de dijk kan nabij De Groeskens
een oplossing bieden (eventueel door een beheersovereenkomst; figuur 41). Aansluiten van gronden
uit de meest zuidelijke potentiële uitwijklocaties vormen een mogelijkheid waarbij een verbinding
van het rivier- en het achterland wordt verkregen.
Verbinding tussen Bichterweerd en Negenoord.
De verbinding in het minimaal scenario tussen Bichterweerd en Negenoord is onvoldoende en
bestaat voornamelijk uit zeer dynamische zandruggen en grindbanken. Door de grotere afstand en
constante breedte van de verbinding blijft deze doorgang evenwel onaantrekkelijk.
Een minimale breedte van een corridor vormt 25 à 30 meter. Hierin kan eventueel de bankzone
meegerekend worden. De breedte van de drogere, minder dynamische zone moet minimaal 15 meter
bedragen. Een mogelijkheid vormt het mee aansluiten van de verlaagde zomerdijk onder de vorm
van een onverharde zone waar graslandontwikkeling mogelijk is.
Door inschakelen van iets bredere daghabitats voor fauna of rust- en graaszones voor de grazers kan
deze verbinding opgewaardeerd worden. Deze zones zijn bij voorkeur 100m breed. Locaties van
mogelijke verbredingen vormen de zone ten noorden van de Negenoordplas en de zones aan
weerszijden van de Vrietselbeek. Vooral de zone ten noorden van de Vrietselbeek vertoont de
voorkeur (groene driehoek in figuur 39) aangezien dit voor fauna een betere corridorfunctie creëert
naar de natuurkern van de Oude Maas toe.
Aansluiting van deze natuurkern van de Oude Maas (Dilsen) bij het begraasde terrein kan voor een
nauwere samenhang van de drie gebieden zorgen met zowel een goede noord- zuid als oost-west
verbinding. Grazers kunnen als drager van zaden in zowel vacht als mest meehelpen bij de
verspreiden van soorten tussen de gebieden.
Voordeel van aansluiting is naast het gebruik als uitwijklocatie bij hoogwater, de grotere
stuurbaarheid van het begrazingsbeheer! Dit kan gebeuren door het tijdelijk afsluiten van deze
verbinding naar het oosten waardoor in een bepaald gedeelte van het begrazingsblok de graasdruk
vermindert of verhoogt kan worden naargelang de noden!

Optimaal scenario
Elerweert en Heppeneert (130ha) De Elerweert inclusief de Katarinaweerd
In het optimaal scenario wordt dit gebied mee in een integraal
begrazingsbeheer genomen.
Dit gebied bestaat uit meer dan 80 ha goed toegankelijke gebieden
ook in de winter.
Door het groot aandeel aan potentieel onvergraven natuur is dit
gebied voorzien van ideale graasgronden. Vooral het
landschappelijk beschermd gebied van de Katarinaweerd vertoont
een goede toegankelijkheid als we de gemiddelde hoge
grondwaterstand bekijken.
Door de beken en strangen aan de westelijke zijde van dit gebied
vertoont het nijpend tekort aan hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s).
Potentiële uitwijklocaties ten noorden en ten zuiden van
Heppeneert-dorp (figuur 39) bieden mogelijks een oplossing.

Figuur 40 HVP’s in Elerweert - Heppeneert
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In het gebied ten zuiden van de Hoogte is de locatie van een hoogwatervluchtplaats eenvoudiger. Bij
natuurlijke begrazing kan een hoogwatervluchtplaats ter hoogte van de Elerweert aangelegd worden
naast een hoogwatervluchtplaats en/of uitwijklocatie ter hoogte van de pastoorsdijk (figuur 40).

Bichterweerd (120ha)
In het optimaal scenario wordt droge gronden aangesloten bij het minimale scenariogebied.
Belangrijk hierbij is dat een verbinding ontstaat tussen het zuidelijk en het westelijke deel uit het
minimaal scenario. Hierdoor kunnen beide zones in het winterhalfjaar door de betere verbinding een
hogere begrazingsdruk ondervinden.
In dit scenario is een directe toegang tot potentiële uitwijklocaties wel mogelijk. Naast de noodzaak
bij een hoog water, kan het permanent aansluiten van dit gebied een streefdoel zijn om tot een
duurzame integraal beheer te kunnen komen binnen de Maasvallei. De grazers kunnen hierbij actief
bijdragen aan het proces van zaadverbreiding tussen de rivier en afgesneden relicten zoals de Oude
Maasarm van Dilsen.
Negenoord

Door de insluiting van het Negenoordgebied tussen de
plassen, het dorp en de dijk is er aan rivierzijde weinig ruimte
meer voor een groter optimaal scenario (figuur41).

Als maximaal streefdoel kan het aansluiten van de meest
zuidelijke uitwijklocaties gelden naast een aansluiting met het
begrazingblok ten zuiden van het veer van Meeswijk dat
buiten deze studie valt!

Figuur 41 HVP’s in Negenoord

Verbinding tussen Bichterweerd en Negenoord
Door het verbreden van de verbindingszone is een volledige uitwisseling mogelijk tussen
Bichterweerd en Negenoord. Toch blijft er nog mogelijkheid om de begrazingsdichtheden te sturen
ter hoogte van de engte tussen de 2 plassen van Negenoord.
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Aanbevelingen
Bichterweerd
Minimaal scenario
 Vergroten van de hoogwatervluchtplaats
 Verbeteren van de verbinding tussen het zuidelijk en westelijk deel van Bichterweerd
Optimaal scenario
 Aansluiten uitwijklocatie in het noorden
 Verbinding voorzien over de winterdijk met de natuurkern en uitwijklocatie langs de Oude
Maas
Negenoord
Minimaal scenario
 Aansluiten van de winterdijken permanent of tijdens de winterperiode
 Aansluiten uitwijklocatie aan de Groeskens in de winterperiode
 Verbinding vormen met de zuidelijke uitwijklocaties
Optimaal scenario
 Aansluiten uitwijklocatie aan de Groeskens in de winterperiode
 Verbinding vormen met de zuidelijke uitwijklocaties
Verbinding Bichterweerd en Negenoord
Minimaal scenario
 Verlaagde zomerdijk aanleggen met mogelijkheid tot graslandontwikkeling;
 Als minimale verbetering van de verbinding tussen de twee gebieden wordt een zone langs de
Vrietselbeek aangesloten aan het begrazingsblok;
 Verbinding tussen de grote natuurkernen Bichterweerd - Negenoord en de Oude Maas in
Dilsen achter de winterdijk.
Optimaal scenario
 Verbinding tussen de twee grote natuurkernen Bichterweerd - Negenoord en de Oude Maas.
Elerweert - Heppeneert
Optimaal scenario
 Aansluiten van uitwijklocaties ten noorden of zuiden van Heppeneert
 Voorzien van hoogwatervluchtplaats in de Elerweert
 Hoogwatervrije zone of uitwijklocatie nabij de Pastoorsdijk
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Habitatkwaliteit in het studiegebied
De habitatkwaliteit voor runderen en paarden beïnvloedt sterk de mogelijkheden van de begrazing.
Bij de nieuwe inrichting van de gebieden verhoogt het aandeel aan voor de grazers minder
interessante habitats zoals zandruggen, grindbanken,… Dit zorgt voor een grotere heterogeniteit in
het ruimtegebruik van de grazers. Zorgvuldige aandacht moet besteed worden aan inrichting om
geen ongewenste situaties te verkrijgen. Monitoring van het toekomstige beheer is het beste middel
om inzicht en continue bijsturing mogelijk te maken om optimale beheer vanuit rivier en ecologisch
oogpunt te verkrijgen.
Aan de hand van de uitkomsten van begrazingsmodule van Ecodyn kunnen we mogelijke knelpunten
lokaliseren en oplossingen aanbieden.
De voorspelde vegetatiestructuur wordt binnen Ecodyn bepaald door de oorspronkelijke vegetatie
met een kenmerkende habitatkwaliteit en de snelheid van verruiging of verbossing. Aanbevelingen
gebeuren door in te grijpen op de habitatkwaliteit of beginstadium van de successie. Opvolging is
echter nodig om de ontwikkelingen bij te kunnen sturen.
Om inzicht te krijgen in het belang van de verschillende gebieden voor de grazers in het toekomstig
natuurontwikkelingsgebied is de spreiding en verhouding van hoge en laagkwalitatieve graasgronden
in de verschillende scenario’s van belang. Door te sterke vergravingen kan het risico bestaan in
gebieden de invloed van begrazing nihil wordt. Een evenwichtige verhouding van goede en slechte
graasgronden is daarom aangewezen voor zones waar begrazingsinvloed gewenst is. Zones waar
verbossing gewenst is, kan vergraven juist de begrazingsinvloed beperken. Onderstaande figuur
toont het effect van deze verhouding op het aandeel grasland in het gebied. Hoe hoger de verhouding
primair-secundair tegenover tertiare gronden, hoe hoger het aandeel grasland dat na 10 jaar kan open
blijft.

Algemeen kan het foerageergebied van een grazer ingedeeld worden in goede of primaire en
secundaire graasgronden naast slechte of tertiaire graasgronden. Deze indeling is gebaseerd op de
selectie-indexen van elk habitat. Hoogkwalitatieve gebieden die sterk geselecteerd worden, vormen
primaire graasgebieden. Matig kwalitatieve gebieden die niet of nauwelijks geselecteerd worden,
vormen secundaire graasgronden. Tertiaire graasgebieden vormen deze habitats die gemeden
worden door de dieren.
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Figuur 42 Relatie habitatkwaliteit en oppervlakte grasland in Ecodyn (Een stijgend aandeel aan primaire graasgrond
geeft een hoger aandeel grasland)

Een belangrijk middel voor de inrichting in functie van korte vegetaties is het vergroten van het
aandeel hoog tot matig kwalitatieve graasgronden (figuur 42). Dit kan door enerzijds grotere delen
goede graasgronden aan te sluiten of de aantrekkelijkheid van de uitgangsituatie voor een grazers te
vergroten. In zones waar verruiging en verbossing gewenst is, kan de aantrekkelijkheid voor grazers
juist verkleint worden.
Tabel 21 Aandeel aan goede en slechte graasgronden in de verschillende scenario’s en deelgebieden
Graasgrondtype verhouding PrimairSecundair tov
Tertiair
Deelgeb
Scenario
totOpp Primair-Secundair
Tertair
Ha
%
ha %
129
115
89
15 11
8.1
Optimaal
Elerweert
Minimaal
53,7
61 34,8 39
1.6
88.5
Bichterweerd
Optimaal
85,3
71 35,0 29
2.4
120.3
Minimaal
1,6
11 13,7 89
0.1
15.4
Tussenliggend gebied
8,3
40 12,2 60
0.7
Optimaal
20.5
Minimaal
33,8
60 22,1 40
1.5
55.9
Negenoord
33,8
60 22,1 40
1.5
Optimaal
55.9
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Minimaal scenario
Dit scenario is terug te vinden in de figuren 42 en 43.
Bichterweerd
Het projectgebied Bichterweerd bestaat uit 82ha waarvan 54ha goede graasgronden. De voorgestelde
grazersaantallen kunnen variëren tussen de 18 à 38 runderen en paarden. Het laten fluctueren van
deze aantallen doorheen de tijd is zelfs aan te raden!
Uit de modellering blijkt in Bichterweerd dat de vergraven zones nabij de huidige grindverwerking
onder extensieve begrazing snel verruigen. De verruiging van het zuidelijk deel blijft nog beperkt
door de aanwezigheid van graslanden in de nabijheid en het groot aaneengesloten gebied. Het
huidige grasland in het oosten kan sterker verruigen door de grotere isolatie en de nabijheid van voor
grazers minder aantrekkelijke habitats zoals grindbanken. De weinige open delen in het noorden van
Bichterweerd verruigen en verbossen snel door hun geïsoleerdheid.
De potentieel korte graslanden zijn in Bichterweerd vooral terug te vinden in de hogere meest
westelijke delen waar bosaanplant voorgesteld wordt door het grindcomité. Uit de modelresultaten
na 10 jaar (figuur 43) blijkt hierdoor een scherp contrast te ontstaan tussen het bos en grasland.
Gedeeltelijke verbossing van hogere delen kan gunstig zijn om de begrazingsdruk op lagere delen te
concentreren. Toch is een volledige bebossing van de hogere gronden niet gewenst. Vooral in de
winterperiode is voldoende voedsel nodig op de hogere gronden.
Negenoord
Het projectgebied Negenoord bestaat uit 70ha waarvan 33ha goed graasgebied in de voorgestelde
natuurontwikkeling. Dit natuurontwikkelingsgebied kan onder natuurlijke begrazing beheerd worden
door een 11 à 26 tal runderen en paarden rekening houdend met het beboste deel.
De potentieel kortere graslanden situeren zich op de primaire graasgronden van vnl. dijken en
hoogwatervluchtplaatsen. De overstromingsgraslanden vormen de secundaire graasgronden waar
verruiging optreedt. Mogelijke verklaring is de betere verbinding met de rivier en het verdwijnen van
naburige zomerdijkgraslanden waardoor de aantrekkelijkheid vermindert. Tertiaire graasgronden
voor rund en paard vormen de sterk verlaagde delen zoals de grindbanken en zandruggen ten oosten
van de Negenoordplas. Hier is bosontwikkeling gewenst en kan hierdoor ongeremd doorgaan.
Algemeen valt de verruiging van het huidige natuurgebied van Kerkeweerd op. Het verdwijnen van
de huidige zomerdijk maar ook het aansluiten van het huidige westelijke landbouwperceel zorgt voor
een wegtrekken van de grazers naar dit gebied. Dit grasland blijft bij de modellering na 10 jaar één
van de grootste opengebleven graslanden met verspreid vlekken van ruigte.
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Figuur 43 Vegetatiestructuur in het minimaal scenario na 10 jaar ontwikkeling
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Figuur 44 Vegetatiestructuur in het minimaal scenario na 50 jaar ontwikkeling
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Optimaal scenario
Elerweert en Heppeneert: De Elerweert (130ha) inclusief de Katarinaweerd
Katarinaweerd
Dit grote aaneengesloten gebied bestaat grotendeels uit primaire graasgronden (89%). Uit de
modeluitkomst na 10 jaar (figuur 45) en 50 jaar (figuur 46) vegetatieontwikkeling blijven zelfs bij
extensieve begrazing grote delen van dit gebied open. Na 50 jaar wordt de successie in grote delen
van het gebied door de morfodynamiek van de rivier teruggezet. Binnen 50 jaar werd een hoogwater
van 3000q mee gemodelleerd! Dit kerngebied voor zeldzame pionierecotopen (zie uitkomst
pioniermodule) bestaande uit vnl. primaire graasgrond kan een voorbeeldgebied vormen waar bij een
integraal beheer de dynamiek van rivier en grazers samen de vegetatie open houden!
De sterkst verruigende zones uit de modellering op de Katarinaweerd bestaan vooral uit de percelen
die in het huidig gebruik als akker worden gebruikt. Deze open voedselrijke beginsituaties hebben de
hoogste kans om te verruigen. Een omvormingsbeheer kan dit echter verhelpen.
Elerweert
Deze binnenbocht kent na 10 jaar grotendeels een ontwikkeling tot grasland met een mengeling aan
ruigte. Na 50 jaar verruigen en verbossen grote delen verder door het verminderde belang als
graasgrond tov de Katarinaweerd. De Elerweert heeft bij de modellering voornamelijk een
uitgangsituatie als akkerland en is in verhouding met de Katarinaweerd een kleiner gebied. De sterke
verstruweling in het noorden en zuiden van het gebied kunnen dit effect nog versterken.
Bichterweerd
In het optimaal scenario blijkt voor het zuidelijk deel van het gebied een sterke selectie voor de
hogere gronden ondanks een uitgangsituatie van overwegend akker. Aansluiting van de hogere
gronden ten opzichte van het minimaal scenario heeft weinig effect op de vegetatie.
Een verhoging van de aantrekkelijkheid van deze hogere gronden door bvb. een aanvullend
hooibeheer wordt hier ten sterkste afgeraden om de begrazingsdruk op de lagere gronden niet te veel
te doen dalen. Afgraven of plaggen van de bouwvoor kan hier wel overwogen worden.
Het noordelijk deel van Bichterweerd blijft nog steeds ruig ondanks de (beperkte) uitbreiding. Deze
uitbreidingszone bestaat vooral uit intensief beheerde akkerpercelen in de lage weerd met veel kans
op bosontwikkeling. Bij een gewenste openheid kan door omvormingsmaatregelen zoals hooien
gedurende de eerste jaren een optimale uitgangssituatie verkregen worden! Een dynamisch grasland
kan hier ontstaan wat als ecotoop binnen het optimaal scenario enkel in de Elerweert wordt
aangetroffen.
Negenoord
Dit deelgebied blijft tov het minimaal scenario vrijwel gelijk. Door de hogere begrazingsdruk en de
betere verbinding met Bichterweerd vertoont het huidig graslandperceel ten oosten van Kerkeweerd
een iets hogere begrazingsdruk. De verruiging in het huidige natuurgebied van Kerkeweerd blijft
echter aanwezig.
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Figuur 45 Vegetatiestructuur in het optimaal scenario na 10 ontwikkeling
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Figuur 46 Vegetatiestructuur in het optimaal scenario na 50 jaar ontwikkeling
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Aanbevelingen
Elerweert en Heppeneert
Katarinaweerd met een “gecontroleerd beheer”
 Natuurlijke begrazing als integrale beheersmaatregel.
Het beperkte verschil in verwachte ruwheden van graslanden en zomerruigtes bij jaarrond
begrazing met 1 dier / 2 ha tov intensieve seizoensbegrazing geeft dit aan!
 Als omvormingsmaatregel voorafgaande de natuurlijke begrazing kan een gedeeltelijke
omvorming van akker naar grasland verkozen worden door ijl inzaaien van beperkte zones
met een grasmengsel of een aanvullend hooibeheer.
o Het ijl inzaaien van beperkte zones binnen de akkerpercelen op de Katarinaweerd kan
verruiging verminderen door de aantrekkelijkheid van deze delen voor de grazers te
verhogen. Het inzaaien van het volledige perceel wordt echter afgeraden om nog
natuurlijke vestiging van zeldzame plantensoorten mogelijk te maken. De vestiging
van door de rivier verspreide soorten zoals Knolsteenbreek, Gulden sleutelbloem op
de voormalige akker in de Groeskens toont deze kansen. Bij een overgangsbeheer van
intensieve seizoensbegrazing onder landbouwbeheer wordt inzaaien van voormalige
akkers afgeraden. Intensieve begrazing zorgt zowel bij een uitgangssituatie van akker
als van weiland voor een monotone korte vegetatie. Door de open pioniersituatie
kunnen meer plantensoorten bij dit intensief beheer mogelijks toch een kans krijgen
om zich te vestigen.
o Een alternatieve omvormingsmaatregel vormt cyclisch maaibeheer voor deze
voormalige akkerpercelen
 Als aanvullende maatregel wordt cyclisch maai- en kapbeheer aangeraden voor sterk
verruigde en verboste locaties (vooral winterruigtes) wanneer ze rivierkundig een probleem
vormen.
De Elerweert
 In de gecontroleerde zone van de Elerweert kan grootschalige verbossing en verruiging
optreden zoals in de strang van De Hoogte. Samen met de voormalige akkers vormt
aanvullend cyclisch maai- en kapbeheer een noodzaak bij potentiële rivierkundige
problemen.
 Temporeel en ruimtelijk variëren met grazersdichtheden kan problemen van verruiging
grotendeels voorkomen. De smalle doorgang ter hoogte van de strang biedt tevens de
mogelijkheid om de begrazingsintensiteit te sturen! Tijdelijk afsluiten kan een verhoogde
graasdruk op de Katarinaweerd of Elerweert verzorgen.
Bichterweerd
Minimaal scenario
 Bij de bosaanplant wordt voorgesteld om het meest westelijke perceel van de huidige
overstromingsgraslanden niet volledig te bebossen.
 Aansluiting van een groter graslandgebied in het noorden is wenselijk om de zone meer open
te houden
 Een belangrijk aspect tegen een snelle verruiging en verbossing is het mee in begrazing
nemen van de vergraven zones in de vroege pioniersituatie, voordat bos- en ruigtesoorten een
kans hebben gekregen.
 Uitbreiding van het begrazingsgebied naar het noorden is wenselijk bij een gewenste
verminderde weerstand bij de uitstroom. Hierdoor krijgt je hier een kern van goede
graasgronden.
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Het geplande bos wordt best als een bosweidelandschap opgevat waar de verhouding bos en
open terrein arbitrair op 2/3 bos kan genomen worden (Baeté & Vandekerkhove, 2001).
Hierdoor ontstaat voldoende graasgrond op de hogere delen waardoor ook na hoogwaters de
grazers in het gebied kunnen blijven grazen.

Optimaal scenario
 Door de blijvende isolatie van het noordelijk gebied is een verdere uitbreiding aanbevolen om
de aantrekkelijkheid van dit gebied met de uitstroom van de plas, voor grazers te verhogen.

Negenoord
Minimaal & optimaal scenario
 Bij aansluiting van grote voormalige landbouwgraslanden kan lokaal de bouwvoor worden
afgegraven waardoor de aantrekkelijkheid in vergelijking met de huidige natuurlijk begraasde
terreinen niet te groot wordt. Volledige afgraving is niet aan te raden aangezien de
aantrekking van dit gebied voor grazers dan volledig verloren gaat.

Conclusies beheersinrichting



Maximaal streven naar aaneensluiting van gebieden met integraal begrazingsbeheer;
Maximale aansluiting buitendijkse gebieden als HVP of grotere natuurkernen (Bichterweerd,
Meerheuvel + Oude Maas Dilsen; Negenoord) ten behoeve van:
o De beheersbaarheid en gunstiger spreiding van terreingebruik van de grazers (grotere
blokken bezitten minder geïsoleerde stukken);
o De algemene natuurdoelstelling streeft naar grote eenheden (dynamische rivier)natuur
en de specifieke doelsoorten voor de Gemeenschappelijke Maas die grote gebieden
nodig hebben;
o Opvolgen van de spreiding van habitatkwaliteit en toegankelijkheid is in toekomst
nodig; monitoring!



Flexibiliteit behouden in ruimtelijke en temporele variatie van grazersdichtheden
o Temporele variatie in grazersdichtheden tussen 1 op 2 tot 4 ha en verhouding van
rund en paard
o Mogelijkheid openhouden voor tijdelijke rasters tussen deelgebieden. Hierdoor kan de
begrazingsdruk beter gestuurd worden en temporele een verhoging verkregen worden.

Temporele variatie in grazersdichtheden en andere mogelijke overgangsbeheersvormen en sturing
van beheer in de toekomst zijn uitgebreid aan bod gekomen. Voor een praktische uitvoering ervan
dienen nog concrete beheersplannen opgemaakt om afspraken, veiligheidscriteria en dergelijke vast
te leggen.
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VIII. Optimalisatie ontwerp en ingrepen
VIII.1 Inrichtingsalternatieven
Het beheersplan opgemaakt voor een duurzame veiligheid in het Loire-stroomgebied, toont mooi hoe
de bescherming van aanwezige natuuraspecten in een rivierbeheersplan geïntegreerd kunnen worden
(figuur 47). Rekening houdend met stroombanen, met ruimte voor de rivier en mogelijke vrijheid die
de hoogwaterbescherming biedt, kunnen kleine varianten van ingrepen, grote meerwaarde voor de
natuur hebben. Vandaar dat de hier doorgerekende varianten slechts kleine afwijkingen lijken te zijn,
met toch grote ecologische consequenties.

Figuur 47 Beeld van het beheersplan van de Loire: natuur en rivierbeheer verweven

De criteria die we stelden aan het eindbeeld, zoals weergegeven in de figuur aan het begin van het
evaluatiehoofstuk hebben we dan ook getoetst aan de gemodelleerde ontwikkelingsschets voor het
gebied. In het ontwerp werd maximaal met de ecologische doelstellingen voor het gebied rekening
gehouden. Tevens werden reeds de relicten lokaal gevrijwaard, zwarte populier geherintroduceerd en
andere ecologische randvoorwaarden gerespecteerd (tav waterstanden, hellingprofielen,…).
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Morfologische aspecten
Voorzien van het nodige sediment voor gewenste rivierherstel.
Gezien over centrale deelgebied van de Gemeenschappelijke Maas, geeft onderstaande figuur 48 een
beeld van vrije erosie-oevers nodig om sediment te leveren in het systeem.

Figuur 48 Streefbeeld voor de Grensmaas met een evenwicht voor natuur en rivierbeheer

Meer in detail voor het projectgebied worden dus een beperkt aantal kleine locaties aangegeven waar
enerzijds omwille van aanwezige relicten van stroomdalgrasland en anderzijds om de gewenste
morfodynamiek te krijgen, stukken oever onvergraven en onverdedigd achter kunnen blijven.
Vrije erosie en sedimentatie blijft een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde
natuurontwikkeling. Zowel voor de ontwikkeling van de geschetste ecotopen, voor de kolonisatie
van karakteristieke riviersoorten, het tegengaan van invasieve exoten, als voor de ontwikkeling van
een aantrekkelijk landschap. Een dynamisch landschap blijkt voor de meeste burgers meer ontzag en
fascinatie op te wekken (Buijs et al. 2004).
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Dynamisch strangmilieu met lokale erosie en sedimentatie te Bichterweerd

Opvolgen evenwichten
Basisevenwichten werden in deze rapportage als criteria voor evaluatie gebruikt (oeverbos, aandeel
grindbankenzone). Deze werden afgeleid uit de gekende referentielocaties alsook lokaal uit het
Grensmaasgebied zelf, zoals hieronder het beddingprofielevenwicht te Kotem.

Drempels en oeversteilwanden bij natuurlijke brede bedding (120 meter brede bankfull zomerbedding), hier te Kotem.

Een belangrijke stap zal zijn de ontwikkelingen op te volgen en eventueel bij te sturen wanneer er
onevenwichten zouden ontstaan. Het pilootproject Meers heeft hier ervaring voor aangedragen, het
vervult momenteel een belangrijke rol als voorbeeldproject en leerproces. Zeker voor de locatie
Negenoord kan het als perfect voorbeeld gespiegeld worden.
Ook ten aanzien van structuurontwikkeling en stroomweerstand dienen de ontwikkelingen in de
toekomst opgevolgd te worden. Bosontwikkeling is zeker een gewenste ontwikkeling, maar bepaalde
voorwaarden, zeker in het stroomvoerend deel van de rivier, moeten vervuld blijven (stroomsectie,
toegankelijkheid). Hiertoe dient een goed beheersplan/beheersprotocol uitgewerkt te worden voor het
dynamisch riviergebied/toegankelijk rivierpark.
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Hardhoutstruweel te Hochter Bampd, een mooie ontwikkeling met een hoge ruwheid, maar aangezien ze in het
waterbergend deel van het overstromingsgebied ligt, levert ze weinig stroomweerstand opleverend.

Toekomstscenario’s
Het vanuit natuuroogpunt voorgestelde scenario voor open aantakking van de westelijke Negenoordplas is om rivierkundige redenen niet weerhouden. In de toekomst kan bij een gunstig resultaat van
pilootprojecten en het Nederlandse project aan de overzijde, toch voldoende garantie ontstaan om
deze ingreep veilig te realiseren. De ecologische winst van de open plasaantakking is niet te
onderschatten en in de toekomst kan deze optimalisatie misschien ook vanuit het gehele gegeven van
het grote rivierpark wenselijk worden en alsnog ingepast worden.
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IX Conclusies
IX.1. Beeld ontwikkelingen
Uitkomst na 10-50 jaar
Met de geplande ingrepen ontstaat een zeer grote verscheidenheid aan ecotopen binnen de
projectlocaties. De ingrepen aan de oevers realiseren dus zeker de gewenste variatie in de oeverzone.
De structuurontwikkeling doorheen de tijd toont een gewenste verdeling over bos, struweel, ruigte en
grasland, vooral in de kerngebieden Negenoord en Bichterweerd. Voor de tussengebieden en de
Elerweert is de ontwikkeling minder gevarieerd en mogelijks ontstaan daar ook conflicten met de
veiligheidsdoelstelling.

Aandacht voor beheersaspecten; evenwichtsoefening
ecologische en veiligheidsdoelstellingen

naar

halen

In deze studie is extra aandacht besteed aan de gedetailleerder voorspelling van de ontwikkelingen,
op basis van gedetailleerde terreingegevens en het fijnmazig raster gebruikt in de hydraulische
modellering.
Vanuit deze detaillering kunnen dan ook nieuwe inzichten naar het toekomstig beheer vertaald
worden. Hiertoe is aandacht besteed aan de onderbouwing van de begrazingsinvloed in het gebied,
vanuit de conclusies van het terreinonderzoek van de afgelopen jaren. De klemtoon wordt gelegd op
de patronen en stuurbaarheid die kan ontstaan bij een verhoogde temporele en ruimtelijke variatie in
beheer bij het inzetten van grote grazers. Concluderend kan gesteld worden dat mits een goede
sturing een integraal beheer van het gebied zeker binnen de grenzen van de veiligheid kan
gerealiseerd worden.

Beeld natuurtypen en habitats
De kaarten met Vlaamse Natuurtypen en Natura2000 habitattypen vormen een belangrijke input voor
de opmaak van een natuurrichtplan en beheerplan voor het gebied.

IX.2 Halen doelstellingen
Minimaal-optimaal scenario
Het optimale scenario omvat de begrenzing van de locaties in het project Levende Grensmaas. Zowel
naar het beheer en het sturen van de ontwikkelingen als naar het halen van de doelstellingen, is dit
scenario een vereiste. Zeldzamere ecotopen van de hoge weerd zoals hogeweerdzandrug en
hogeweerdgrindbank, blijven in het minimaal scenario vrijwel afwezig, terwijl ze net ontzettend
belangrijk zijn voor de aanwezige relicten en gewenste habitats in het gebied.
Doelsoorten en –habitats scoren in optimaal scenario veel beter, zodat de gunstige staat van
instandhouding voor het habitatrichtlijngebied van de Maasvallei een goede stap voorwaarts zou
doen in het optimale scenario.
Met de ingrepen ontstaat er in het minimum-scenario op korte termijn zo’n 212 ha beschermde
habitats in het gebied, in het optimaal scenario zelfs 378 ha en na 50 jaar zo’n 412 ha!
Op dit moment is voor de volledige Maasvallei slechts een 200ha van de 645ha beschermd habitat
effectief habitat dankzij gewestplanbescherming of natuurbeheer of het ontbreken van beheer. Het
project betekent dus een aanzienlijke potentiële verbetering voor het habitatgebied van de
Maasvallei.
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Bijkomende toetsingen
Gradiënten
De voornaamste gradiënten met name in de oeverzone en in de overstromingsfrequentie over het
gebied, tonen een gunstig beeld met het ontstaan van 21 ha bankzone en 66 ha lage weerden met een
grote verscheidenheid aan ecotopen erbinnen.
Rivierdynamiek
De gradiënt in overstroming wordt hersteld, maar de kracht van de rivier moet ook de gelegenheid
krijgen om het natuurlijke rivierlandschap te vormen. Het toelaten van erosie en sedimentatie over
het gebied is een belangrijke beheersvoorwaarde voor het welslagen van de natuurontwikkeling.
Wanneer in de uitvoering en het beheer in de toekomst rekening gehouden wordt met de aangegeven
potenties voor oevererosie en de vorming van steilwanden, dan volstaat dit aandeel erosieplekken
wel voor de voeding van de rivier.
Rivierbos
Met de voorspelde ontwikkeling van zachthoutbos na de ingrepen ontstaat een voldoende areaal aan
struweel en bos voor duurzame populaties van de kensoorten Bittere wilg en Zwarte populier.
Habitat- en soortrelicten
Met de aanwezige relicten is in de opmaakfase van het project reeds rekening gehouden, zodat ze
gevrijwaard blijven en er belangrijke kansen ontstaan voor uitbreiden van de habitats en
soortpopulaties in het gebied. Ze blijven belangrijk naar de ingreep- en beheersfase om steeds als
aandachtpunt naar voor geschoven te worden, zodat ze niet door een kleine onoplettendheid toch
verloren zouden gaan.

IX.3 Ecologische optimalisaties
Gestuurde beheersoptimalisatie
Zowel vanuit het halen van doelstellingen (zie conclusies hierboven) als vanuit de algemene
doelstelling van het Grensmaasproject om een rivierpark met een eigen identiteit te krijgen, is het
voorgestelde integrale beheer (met grote grazers) cruciaal.
Vanuit deze keuze voor integraal beheer, kan nog steeds een sturing gebeuren om de afstemming met
andere functies te optimaliseren.
Voor de veiligheid wordt in het noordelijk deel van het studiegebied een minimum opstuwing
vereist. Het realiseren van een kortere vegetatie in de Elerweert en Katarinaweerd kan gebeuren door
een combinatie van inrichtings- en beheersmaatregelen:
afrasteren deelgebieden (Katarinaweerd, Elereweert) om sturing toe te laten
bij het in natuurbeheer stellen van akkers, eerst inzaaien;
relatief hoge begrazingsdruk instellen (1GVE/2 ha of meer in overgangsbeheer)
gevarieerde begrazingsdruk in tijd en ruimte (knelpuntlocaties)
inschakelen buitendijks gebied maakt efficiënter beheer mogelijk
Afstemming met andere functies in het gebied. Met de zachte recreatievormen die in het gebied
frequent aanwezig zijn (fietsen, wandelen, kajakken, …) is een afstemming mogelijk en betekent het
realiseren van het grote (integraal beheerde) rivierpark een absolute meerwaarde.

Voorzien voldoende rivierdynamiek
Zowel in de voorziening van voldoende sediment voor de ecologische ontwikkeling als de stabiliteit
van het rivierbed, is een analyse van de sedimentbalans en stromingdynamiek in het gebied van
belang.
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Op plaatsen met relicten op de zomeroever, kan een beperkte vergraving van de oeververstevigingen,
interessante oevererosieplekken opleveren, waarbij ook de zaadleveranciers aan de bron zitten, zodat
kansen voor herstel en uitbreiding van habitats geoptimaliseerd worden.

Relicten
Vrijwaren van relicten is zoals hierboven aangegeven opgenomen in het ontwerp en geoptimaliseerd
naar de rivierdynamiek.
Inschakelen buitendijks gebied en integraal beheer van het riviergebied (met invulling van het
optimaal scenario) is ook voor dit aspect van belang, aangezien het herstel en de mogelijke
uitbreiding van habitats en soortpopulaties afhankelijk is van nieuwe vestigingsgelegenheid in een
natuurlijk beheerd gebied. De grazers kunnen zelfs actief participeren aan het proces van
zaadverbreiding, dus zijn ze een interessant middel om van de rivier afgesneden relicten terug binnen
de rivierinvloed te brengen.
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X Bijlagen
Bijlage 1 Natuurtypen Gemeenschappelijke Maasvallei
Natuurtype
(Tijdelijk) stromende wateren
Ranunuculion fluitantis
Parvopotamion

Stilstaande wateren
Nymphaeion

Maaskensoorten
Aquatische milieus

criteria ECODYN

Ranunculus fluitans

FYSIOTOOP
Ondiepe bedding, beek
FYSIOTOOP
Strangen

Potamogeton nodosus, P. perfoliatus,
Potamogetum pectinatus, P. trichoides, P.
pusillus, Nuphar lutea
Potamogeton lucens, Nymphaea alba, P.
natans, Ceratophyllum demersum,
Zannichelia

FYSIOTOOP
Stilstaande wateren

Pioniersmilieus
Efemere pioniersvegetaties hoofdzakelijk bestaande uit eenjarigen
Eleocharition acicularis
slijkgroen (Limosa aquatica),
naaldwaterbies (Eleocharis acicularis),
bruin cypergras (Cyperus fuscus), blauwe
leeuwebek (Linaria arvensis), waterlepeltje
(Ludwigium palustre)
Chenopodion fluviatile
B. frondosus, B. connatus, C. glaucum, C.
Riviertandzaad-verbond
rubrum, Erucastrum gallicum, Rorippa
prostrata, Barbarea vulgaris, Pulicaria
vulgaris, Rorippa sylvestris
Oevergemeenschappen
Oenanthion aquaticae
Oenanthe aquatica, Rorippa nasturtium,
R. amphibia, Butomus umbellatus,
Eleocharis palustris, Alisma plantagoaquatica.
Bidention tripartitae
Polygonum hydropiper, P. mite, P. minus,
Voedselminnende
Veronica anagallis-aquatica, Veronica
pioniergemeenschappen met
catenata en Rorippa microphylla
Waterpeper en Rumex obtusifolius
ssp. Transiens
Sisymbrion: Raket-verbond
Gewone raket, Maasraket, Kompassla,
Canadese fijnstraal, Hongaarse raket,
Oeverstekelnoot-Doornappel,
Akkerdistel, Herik, Reukloze kamille,
Langbaardgras
Pioniersgraslanden
Alysso-Sedion
Sedum album, S. acre, Poa compressa,
Kalkminnende pioniervegetatie
Saxifraga tridactylites, Erophila verna,
van hoge grindafzettingen
Galeopsis angustifolia, Sedum reflexum,
Geranium pusillum, Kickxia elatine, K.
spuria, Lepidium campestre, Verbascum
blattaria, Torilis arvensis, Picris echioides
Sedo-Thymetum pulegioides
Sedum reflexum, Medicago falcata,
Kalkminnend pioniergrasland op
Avenula pubescens, Carex caryophyllea,
hoge zandafzettingen
Sedum sexangulare, Thymus pulegioides,
Potentilla neumannia, Cerastium pumilum,
Ononis repens, Potentilla argentea,
Valerionella locusta
Koelerio-Corynephoretum
Ruige rupsklaver, Gevlekte rupsklaver,
Buntgrasassociatie
Fijne ooievaarsbek, Buntgras,
Schrale rivierduin of uitgeloogde
Duinreigersbek
zandafzettingen
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FYSIOTOOP/PIONIER:
Droogvallende, dynamische
oevermilieus

FYSIOTOOP/PIONIER
Slibbige dynamische oevers
rivier en strangen

FYSIOTOOP
Slibbige oevers oude
rivierarmen/plassen,
(kwel)moerasoevers
FYSIOTOOP
Slibbige laagdynamische natte
plekken

FYSIOTOOP/PIONIER
zandafzettingen lage weerd,
oeverzone

FYSIOTOOP/PIONIER
grindafzettingen hoge weerd

FYSIOTOOP/PIONIER
zandafzettingen hoge weerd

FYSIOTOOP/SUCCESSIE
zandafzettingen hoge weerd
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Graslandgemeenschappen
Overstromingsgrasland
Lolio-Potentillion anserinae,
alopecurion

Kweekgrasland
Hogere graslanden
Arrhenatheretum elatioris
Stroomdalgrasland op drogere
bodems, beperkte invloed van
overstroming
Cynosurion,
Galio-trifolietum
Kamgrasland; sterk begraasde
situaties, op droge gronden rijk
aan stroomdalsoorten
Droog stroomdalgrasland
Medicagini-Avenetum pubescentis
Droge graslanden op
kalkhoudende substraten

Thero-airion
Droge graslanden op schrale
(uitgeloogde) zandbodems en
ontwikkelende rivierduinen

Potentilla anserina, Ranunculus repens,
Leontodon autumnalis, Carex hirta,
Trifolium hybridum, Trifolium fragiferum,
Rumex crispus, Agropyron repens, Juncus
inflexus, Pulicaria dysenterica, Carex
cuprina, Mentha pulegium, Alopecurus
pratensis
Elymus repens, Erigeron annuus, Picris
hieracioides, Senecio jacobea

FYSIOTOOP:
overstromingsgrasland
Overstromingsfreq 1/j, lemige
bodems

Glanshaver, beemdkroon, vierzadige
wikke, kleine pimpernel,

FYSIOTOOP/BEGRAZING

Madeliefje, Kamgras, Echte kruisdistel,

BEGRAZINGSMODULE

Salvia pratensis, Eryngium campestre,
Trifolium striatum, Trifolium scabrum,
Anthyllis vulneraria, Rhinanthus
alectorolophus, Rhinanthus minor, Vulpia
myuros, Trifolium campestre, Leontodon
hispidus, Malva mosschata, Tragopogon
pratensis
Zandmuur, Kluwenhoornbloem,
Viltganzerik, Voorjaarsganzerik,
Muizeoortje, Vogelpootje Langbaardgras,
Dwergviltkruid,

Droog stroomdalgrasland,
binnen
overstromingsfrequentie 1/5j

FYSIOTOOP:
Dynamisch grasland

Droog stroomdalgrasland,
overstromingsfrequentie <1/5j

Ruigten en zomen
Filipendulion
ruigten op vochtige tot natte,
stikstofhoudende, matig
voedselrijke tot voedelrijke
gronden
Magnocaricion, Phragmition en
Epilobion hirsuti
voedselminnende, hoog opgaande
ruigtegemeenschappen aan randen
van ionenrijke waters
Cicution virosae
Drijftilgemeenschap van
verlandingsvegetaties
Galio-Alliarion
verbond der nitrofiele zomen
Trifolion medii
ruigte- en zoomgemeenschappen
van kalkrijke, goed doorluchte
bodems vaak met een ruwe
humuslaag

Poelruit, Echte valeriaan, Moerasspirea

FYSIOTOOP

Grote lisdodde, Liesgras, Harig
wilgeroosje, Gele lis, Wolfspoot, Blauw
glidkruid

FYSIOTOOP
Kwelmoeras en moeraszone
in plasoevers

Waterscheerling, Grote boterbloem, Hoge
Cyperzegge, Moerasvaren,
Moeraspinksterbloem
Viltig kruiskruid, Kruidvlier, Peperkers,
Brandnetel
Bijvoet, Jacobskruiskruid, Zwarte toorts,
Heksenmelk, Wilde marjolein, blaassilene,
Gewone agrimonie,

FYSIOTOOP
Kwelzone
SUCCESSIE/BEGRAZING
SUCCESSIE/BEGRAZING

Struwelen en mantelgemeenschappen
Waterafhankelijke struwelen
Salicion purpureae
Struwelen met smalbladige wilgen
langs snelstromende rivieren
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bittere wilg, Zwarte populier, Bindwilg
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FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Hoge grindbanken
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Salicion triandrae-viminalis
dynamisch wilgenvloedstruwelen
Wateronafhankelijke struwelen
Lonicero-Rubion sylvatici en
Pruno-Rubion radulae
Sleedoorn-Braamstruwelen
Carpino-Prunion
Doornstruwelen met Eenstijlige
meidoorn en Sleedoorn
Carpino-Prunion
Wegedoornstruwelen of Gladde
iep-mantelgemeenschap

Amandelwilg, katwilg, schietwilg, boswilg

FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Zandige hoge oevers

Hondsroos, egelantier, sleedoorn,
meidoorn, braam

FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Struweel op voedselrijke
afzettingslocaties
FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Struwelen in droge
hogeweerdgraslandcomplexen
FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Mantels bij ontwikkeld
rivierbos

Crataegus monogyna, Prunus spinosa

Rode kornoelje, gladde iep, wegedoorn,
wilde kardinaalsmuts, liguster, bosrank,
heggerank

Bosgemeenschappen
Rivierbossen
Salicion purpureae
Wilgenstruwelen met Bittere wilg
Salicetum albo-fragilis
Schietwilgenbos
Salici-Populetum
Zwarte populierenooibos
Ulmo-fraxinetum
Rivierbegeleidende esseniepenbos
Querceto-ulmenion
Riverbegeleidend eiken-iepenbos
Broekbossen
Alnion glutinosae
Elzenbroekbossen

Salix purpurea, Salix triandra
Salix alba, S. viminalis,
Populus nigra, Salix alba,
Fraxinus excelsior, U. minor,

Quercus robur, Ulmus glabra, U. minor,

FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Zachthoutstruweel
FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Zachthoutbos >20d/j
FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Zachthoutbos > 0.8m/s
FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Zachthoutbos 1/20d/j
FYSIOTOOP/SUCCESSIE
hardhoutooibos

Alnus glutinosa

FYSIOTOOP/SUCCESSIE
Kwelzone, moeras
Wetenschappelijke naamgeving types volgens De Fré et al. 2004, Vandenbussche et al. 2002, Zwaenepoel
et al. 2002. Nederlandse naamgeving volgens Van Looy & De Blust 1998.
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Bijlage 2. Ecotopenstelsel met overeenkomstig natuurtype en habitattype
Ecochore
Efemere
milieus

Accidentele
milieus

Standplaatskarakterisatie
Stroombed

ecotoop
E1. Diepe bedding
E2. Ondiepe bedding
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Kensoorten

Veerdelig tandzaad (Bidens tripartita), Zwart tandzaad (B. frondosa),
Korrelganzevoet (Chenopodium polyspermum), Rode ganzevoet (C.
rubrum), Akkerkers (Ruppia sylvestris), Uitstaande melde (Atriplex
patula), Kleine leeuwenbek (Chaenorrhinum minus)

3270 Rivieren met slikoevers
met vegetaties behorend tot
het Chenopodietum rubri p.p.
en Bidention p.p.
29Aa Bidention tripartitae

Wit vetkruid (Sedum album), Muurpeper (S. acre), Plat beemdgras
(Poa compressa), Kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Vroegeling
(Erophila verna ), Voorjaarsganzerik (Potentilla neumannia), Kleine
hoornbloem (Cerastium pumilum), Smalle raai (Galeopsis
angustifolia), Spiesleeuwebek(Kickxia elatine), Eironde leeuwebek (K.
spuria), Veldkruidkers (Lepidium campestre), Mottenkruid (Verbascum
blattaria), Akkerdoornzaad(Torilis arvensis), Dubbelkelk (Picris
echioides)
Tripmadam (Sedum reflexum), Sikkelklaver (Medicago falcata), Echte
kruisdistel (Eryngium campestris), Zachte haver (Avenula pubescens),
Voorjaarszegge (Carex caryophyllea), Veldsalie (Salvia pratensis),
Zacht vetkruid (Sedum sexangulare) en Grote tijm (Thymus
pulegioides)

6110 Kalkminnende
pioniervegetatie van stenige
bodems

Aira caryophyllea, Carex arenaria, Corynephorus canescens,
Teesdalia nudicaulis, Arenaria serpylifolia, Cerastium glomeratum,
Hieracium pilosella, Luzula campestris, Ornithopus perpusillus, Vulpia
myuros, Filago minima, Medicago arabica, Geranium columbinum,
Koeleria macrantha.

2330 open grasland en
Schraalland van uitgeloogde
zandafzettingen of
rivierduinen
Thero-airion

Grindige oever

E3. Grindbank

Riviertandzaadverbond

Afslagoever
Overtopping

E4. Steilwand
A1 Hoge grindbank

Bilzekruid-consociatie
Wit vetkruid-associatie
(Alysso-sedion albi)

A2. Hoge zandrug

Zacht vetkruid-associatie
(Sedo-Thymetum
pulegioides en Medicaginiavenetum)

A3. Hoog kleidek
A4. Hoofwatergeul
A5. rivierduin

Fluctuerende
milieus

Overeenkomstige
natuurtype
Rivierfonteinkruidassociatie

Zandbankeiland

Pionierstadium naar
Festuco-brometalia
Rietzwenkgras-associatie
Naaldwaterbies-associatie
Zilverhaver-associatie of
Buntgras-associatie

F1 zandplaat

Engelse-Alant-consociatie

F2 lage zandrug

Kweekgras-consortium

Overeenkomstig habitat

Kenmerkende soorten van
habitat 3260 komen voor in
de Maas maar de vegetaties
zijn weinig ontwikkeld omwille
van dynamiek, die de
vegetatieontwikkeling
regelmatig terugzet.

Rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus), Vlottende waterranonkel
(Ranunculus fluitans), Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton
perfoliatus)

Negenoordstudie: Ecologie

Opmerkingen

6120 Kalkminnend grasland
op dorre zandbodem

Dit habitat komt algemeen
voor in de Grensmaas. In het
Grensmaasproject
streeft
men echter naar natuurlijke
oevers
met
weinig
slibafzettingen, zodat een
drogere variant van dit habitat
hier doeltype is, met
kensoorten als Riempjes).
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Steile
rivieroever

Lage weerd

Dynamische
strang

Contactmilieus

Beekmonding
Beekloop
geïsoleerde
plas

F3. Zachthoutstruweel
F4. lage oever

Bittere wilg-consortium
Rietgras-consortium

Bittere wilg (Salix purpurea), Zwarte populier (Populus nigra)

91E0 Alluviale bossen

F5. Hoge oever

Warkruid-verbond

Bitterzoet (Solanum dulcamara), Haagwinde (Calystegia sepium),
Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus), Dauwbraam (Rubus
caesius), Grote brandnetel (Urtica dioica), Groot Warkruid (Cuscuta
europaea), Zeepkruid (Saponaria officinalis), Veenwortel (Polygonum
amphibium), Heermoes (Equisetum arvense)

m6430: mogelijk habitat 6430
Voedselrijke zoomvormende
ruigten:

Alleen soortenrijke ruigten
met Groot Warkruid,
Kruidvlier komen in
aanmerking als habitat.

F6 Stenen oever
F7. Overstromingsgrasland

Aardpeer-consortium
Zilverschoonverbond

Zilverschoon (Potentilla anserina), Aardbeiklaver (Trifolium
fragiferum), Polei (Mentha pulegium), Krulzuring (Rumex crispus),
Klein vlooienkruid (Pulicaria vulgaris), Ruige zegge (Carex hirta),
Biezeknoppen (Juncus conglomeratus), Engelse alant

m6510 : mogelijk habitat 6510

Alleen graslanden met
zeldzame soorten zoals
Engelse alant, Klein
Vlooienkruid of Polei worden
beschouwd als natte variant
van habitat 6510

F8. Zachthoutbos

Schietwilg-associatie met
Alno-padionfragmenten

Schietwilg (Salix alba), Gewone Es (Fraxinus excelsior), Groot
Springzaad (Impatiens noli-tangere), Springzaad-veldkers
(Cardamine impatiens), Hondstarwegras (Elymus caninus), Groot
glaskruid (Parietaria officinalis), Grote brandnetel (Urtica dioica),
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Wolfspoot (Lycopus
europaeus), Valse voszegge (Carex cuprina), Knopig helmkruid
(Scrophularia nodosa) en Bittere veldkers (C. amara)

91E0 Alluviale bossen - type
Salicion albae

F9. Dynamisch grasland
F10 strang

Fioringras-consociatie
Sterrekroos-verbond

F11 slibbige oever
F12 lemige oever

Watertorkruid-verbond
Riviertandzaadverbond

Zwart (Bidens frondosa), knikkend tandzaad (Bidens cernua), Rode
ganzevoet (Chenopodium rubrum), Zeegroene ganzevoet
(C.glaucum)=>habitat 3270

3270/91E0: Rivieren met
slikoevers, mogelijk in
complex met 91E0 Alluviale
bossen - type Salicion albae

F13 zand-grindoever
C1 beekmonding
C2 beek
C3 geïsoleerde plas

Schietwilg-associatie
Waterereprijs-verbond
Sterrekroos-verbond
Pijlkruid-associatie
Gl Glaskruid-associatie

C4. geïsoleerde plas-oever
Moeraskwelzone

Zoom

C5. moerasruigte
C6. kwelmoeras

Vlotgrasegelskopsverbond
Riet-verbond
Waterscheerling-associatie

C7. broekbos

Elzenbroekbos

C8. zoom

Kleefkruid-verbond

Schietwilg (Salix alba) =>habitat 91EO

Waterscheerling (Cicuta virosa), Hoge cyperzegge (Carex
pseudocyperus), Pinksterbloem (Cardamine amara), Grote
boterbloem (Ranunculus lingua), Moerasvaren (Thelypteris palustris)
Elzenzegge (Carex elongata), Zompzegge (C. canescens), Stijve
zegge (C. elata) en Ijle zegge (C. remota)
Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Heggedoornzaad (Torilis japonica),
Hondsdraf (Glechoma hederacea), Heggewikke (Vicia sepium),
Robertskruid (Geranium robertianum)
Viltig kruiskruid (Senecio erucifolius), Brandpastinaak (Pastinaca
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7140 overgangs- en trilveen
91E0 Alluviale bossen - type
Elzenbroekbos
m6430: mogelijk voedselrijke
zoomvormende ruigten

Soortenrijke ruigten met
Hemelsleutel (Sedum
telephium), Kruidvlier
(Sambucus ebulus) of
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sativa ssp L.), Poelruit (Thalictrum flavum), Heksenmelk (Euphorbia
esula esula)

Laagdynamis
ch milieu

Sediment
Hoge weerd

Talud

Beheerde
milieus
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Grasland

C9. mantel
C10. sedimentovergang
L1 stroomdalgrasland

Stinkende-balloteassociatie
Bramen-verbond
Wegdistel-verbond
Glanshaververbond

L2. Hardhoutstruweel
L3. Hardhoutbos

Sleedoorn-orde
Essen-iepenverbond
(Querceto-Ulmetum)

L4. Droog
stroomdalgrasland

Zachte haver-associatie

L5. Stenige dijk

Wit-vetkruid-associatie

B1. Hooiland

Glanshaver-associatie

B2. Onbemeste weiland

Kamgras-associatie

B3. Bemest weiland
B4. akker

Raaigras-associatie
Spurrieverbond

Gewone agrimonie
(Agrimonia eupatoria) komen
in aanmerking als habitat

Grote Bevernel (Pimpinella major), Goudhaver (Trisetum flavescens),
Wilde peen (Daucus carota), Glad walstro (Galium mollugo), Groot
Streepzaad (Crepis biennis), Beemdkroon (Knautia arvensis),
Karwijvarkenskervel (Peucedanum carvifolia), Gulden sleutelbloem
(Primula veris), Veldsalie (Salvia pratensis)

6510 laaggelegen schraal
hooiland

Gewone es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur), Eénstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna), Wegedoorn (Rhamnus cathartica),
Vingerhelmbloem (Corydalis solida), Springzaadveldkers (Cardamine
impatiens) en Bloedzuring (Rumex sanguineus)
Sikkelklaver (Medicago falcata), Veldsalie (Salvia pratensis), Echte
kruisdistel (Eryngium campestre), Gestreepte klaver (Trifolium
striatum), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Wondklaver (Anthyllis
vulneraria), Harige ratelaar (Rhinanthus alectorolophus), Kleine
ratelaar (Rhinanthus minor), Ruige leeuwetand (Leontodon hispidus),
Muskuskaasjeskruid (Malva mosschata)
Wit vetkruid (Sedum album), Muurpeper (S. acre), Tripmadam (S.
reflexum), Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum)

91F0 Gemengde eiken-iepenessenbossen langs de oevers
van grote rivieren

Groot Streepzaad (Crepis biennis), Gewoon knoopkruid (Centaurea
subgenus Jacea), Grote Bevernel (Pimpinella major), Goudhaver
(Trisetum flavescens), Wilde peen (Daucus carota), Glad walstro
(Galium mollugo), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata), Gele
morgenster (Tragopogon pratensis), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis),
Bermooievaarsbek (Geranium pyrenaicum)
Kattendoorn (Ononis spinosa), Echte kruisdistel (Eryngium
campestre), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata)
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Binnen de Grensmaas zijn
Harige ratelaar (Rhinanthus
alectorolophus), Engelse
alant (Inula brittanica) en
Karwijvarkenskervel
(Peucedanum carvifolia)
bijzondere aandachtssoorten

6210 Droge halfnatuurlijke
graslanden en
struikvormende facies op
kalkhoudende substraten
(Festuco-Brometalia)
6110 Kalkminnende
pioniervegetatie van stenige
bodems
6510: laaggelegen schraal
hooiland

m6510 : mogelijk laaggelegen
schraal hooiland

Waardevolle kamgraslanden
met soorten als Echte
kruisdistel, Kattedoorn,
Knolsteenbreek,
Knolboterbloem, Ruige
weegbree worden tot dit
habitat gerekend.
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Bijlage 3 successieschema
jaar 0

2-5jaar

10 jaar

30 jaar

50 jaar

F8 Schietwilgenbos

F8 Schietwilgenbos

100 jaar

zomerbed
grindbank
zachthoutstruweel

E3 Riviertandzaad ass.
F3 Bittere wilg ass.

bankzone
zandbank
zachthoutstruweel
oeverruigte

F2 Raketten verb.
F2 Raketten verb.

F1 Engelse alant cons.
F3 Bittere wilg ass.
F4 Rietgras cons.
F5 Warkruid verb.

lage weerd
lageweerdzandrug
dynamisch grasland
lageweerdruigte
zachthoutooibos

A2 Kweekgras cons.
F9 Kweekass.
F4 Rietgras cons.

overstromingsgrasland

F9 Fioringras ass

C8 Bramenverbond

L1 Kamgras ass
C8 Rietgrasruigte

C9 Bramenstruweel

lageweerdleempakket A3 Tandzaad verb.
F7 Zilverschoonverb
lageweerdruigte
zachthoutooibos

A3 Rietzwenkgras ass

C8 Poelruit ruigte
F8 Wilgenstruweel

L3 Essen-iepenbos

L3 Essen-iepenbos

L2 Sleedoornorde
L3 Eiken-iepenbos

L3 Eiken-iepenbos

hoge weerd
hogeweerdgrindbank A1 Wit vetkruid ass.

A1 Wit vetkruid ass.

droog grasland

L4 Zachte haver ass
A4 Buntgras ass

hogeweerdzandrug

A2 Zacht vetkruid ass.

stroomdalgrasland
hogeweerdruigte

C10 Raketten verb.

L1 Glanshaverass
C8 Kleefkruidverb
C8 Wormkruid verb

L1 Glanshaverass
C8 Look-zonder-look verb

hardhoutstruweel
hardhoutooibos

moeras
stroomdalgrasland

L2 Sleedoornorde
F8 Schietwilgenbos
F8 Wilgenstruweel

L3 Essen-iepenbos
F7 Zilverschoonverb

moerasruigte

F7 Vossestaart ass
C5 Moerasspirea ruigte

C5 Grote zeggen verb.
kwelmoeras

C9 braamstruweel

F8 Wilgen(broek)bos

F8 wilgenstruweel

C5 dotterbloemverb.
C7 waterscheerlingverb

broekbos

C7 Elzenbroekbos
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Bijlage 4 Fysisch en biotisch milieu waterplassen
Kwaliteitsmeting 1997 (Van Looy & Vanacker 1997):
Oude Maas van Stokkem
A. Morfologische en structurele parameters

oppervlakte:
gemiddelde
diepte:
substraat:
oeverprofiel:
ontstaan:

2ha
3m

leeftijd:
maximale diepte:

150j
6m

zand-grind
vrij steil, min. 1:5

contact met rivier:
inundatiefrequenti
e:
kwel:

geïsoleerd
1/50j

oude Maasarm,
ontgrind

geen indicatie

B. Fysisch-chemische parameters

C.I.
CO2
(mg/l)
t°
C
(µS/cm)
pH
O2
(mg/l)
O2

7
26
(°C)

23.9
310
9.15
14.32

(%)

167.7

BOD
o-PO43- -P
(mg/l)
NO3- -N
(mg/l)
NO2- -N
(mg/l)
NH4+ -N
SO42- -N
(mg/l)
Cl(mg/l)

(mg/l) 2.5
0.02
1.35
0.02
(mg/l) <0.08
26
31

C. Biotische parameters

Vogels
Amfibieën
Vissen
Macroinvertebraten
Fyto-plankton
Waterplanten

Oeverplanten
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Broedvogels: Fuut en Meerkoet, foerageerplaats voor
Kuifeend en Aalscholver in winterperiode
Blankvoorn, Baars, Aal, Kleine modderkruiper, Grondel,
Zeelt, Karper, Rietvoorn, Brasem, Snoek, Pos
B.I. 8
algenbloei treedt occasioneel op
Brede waterpest, Gele plomp. De waterpest kan zeer
dominant optreden en in najaar tot massale, dichte
vegetatie uitgroeien.
interessante pioniersmilieus op grindige oevers en
slibplaten, met Watertorkruid, Naaldwaterbies, Bruin
cypergras, Knikkend en Zwart tandzaad
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Kerkeweerd plas
A. Morfologische en structurele parameters

oppervlakte:
gemiddelde
diepte:
substraat:
oeverprofiel:

1,8ha
3m

leeftijd:
maximale diepte:

zandig (veel slib)
tamelijk steil,
min.1:5
ontstaan:
grindplas
B. Fysisch-chemische parameters
C.I.
4
CO2
(mg/l)
t°

36
(°C)

23.1

C
(µS/cm)
pH

362

O2
(mg/l)
O2

8.83

8.4

(%)

102

40j
5m

contact met rivier: niet aangesloten
inundatiefrequenti 1/10j
e
kwel:
geen
BOD
(mg/l)
o-PO43- -P
(mg/l)
NO3- -N
(mg/l)
NO2- -N
(mg/l)
NH4+ -N
(mg/l)
SO42- -N
(mg/l)
Cl(mg/l)

3.5
<0.02
<0.05
<0.01
<0.08
26
38

C. Biotische parameters

Vogels

Amfibieën
Vissen
Macroinvertebraten
Fyto-plankton
Waterplanten
Oeverplanten

Broedvogels: Oeverloper, Blauwe reiger, Grauwe gans,
Ijsvogel, Kuifeend, Tafeleend, Slobeend, Wintertaling,
Zomertaling, Krakeend, Bergeend, Knobbelzwaan, Fuut.
geen
overwegend forse schietwilgen op de steile oevers, weinig
vestigingskansen voor oeverplanten op de steile oevers.
Uitzondering vormen enkele stukjes glooiende oever met
interessante zand- en grindpioniers.
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Negenoord plas
A. Morfologische en structurele parameters

oppervlakte:
gemiddelde
diepte:
substraat:
oeverprofiel:

60ha
5m

leeftijd:
maximale diepte:

25j
10m

zand
steil

niet-aangesloten
1/10j

ontstaan:

grindplas

contact met rivier:
inundatiefrequenti
e:
kwel:

zeer beperkte
indicatie

B. Fysisch-chemische parameters

C.I.

5

CO2
(mg/l)
t°

40
(°C)

23.4

C
(µS/cm)
pH

345

O2
(mg/l)
O2

11.01

8.35

(%)

128.1

BOD
(mg/l)
o-PO43- -P
(mg/l)
NO3- -N
(mg/l)
NO2- -N
(mg/l)
NH4+ -N
(mg/l)
SO42- -N
(mg/l)
Cl(mg/l)

<2
<0.02
<0.05
<0.01
<0.08
26
28

Er werd bemonsterd aan de zijde van de Maas en het verst verwijderde punt van de Maas,
tegen Stokkem aan. Er werd nauwelijks een verschil in waterkwaliteit vastgesteld, de
grondwatertoestroom (kwel) en doorstroming is dus gering in de plas. De minimale
verschuiving van sulfaatgehalte en pH geeft een zeer beperkte indicatie van de
grondwatertoevoer, dit alles kan als indicatie gezien worden dat er een langere verblijftijd is
voor het water in de plas, ofwel een duidelijk stopeffect tussen de plas en de Maas.
C. Biotische parameters

Vogels
Amfibieën
Vissen
Macroinvertebraten
Fyto-plankton
Waterplanten
Oeverplanten
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Broedvogels: Kleine plevier, Bergeend, Fuut
geen
De steile oevers laten geen oevervegetatie-ontwikkeling
toe. Enkel grindpioniers op steile oeverstrook.
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Bichterweerd plas
A. Morfologische en structurele parameters

oppervlakte:
gemiddelde
diepte:
substraat:
oeverprofiel:

80ha
8m

leeftijd:
maximale diepte:

20j
12m

zand-grind
steil

contact met rivier:
inundatiefrequenti
e:
kwel:

niet aangesloten
1/10j

ontstaan:
grindplas
B. Fysisch-chemische parameters
C.I.
3
CO2
29
(mg/l)
t°
(°C) 23.5
C
(µS/cm)
pH
O2
(mg/l)
O2

339
8.2
7.94
(%)

92.3

BOD
o-PO43- -P
(mg/l)
NO3- -N
(mg/l)
NO2- -N
(mg/l)
NH4+ -N
SO42- -N
(mg/l)
Cl(mg/l)

beperkt

(mg/l) <2
<0.02
2.4
0.05
(mg/l) <0.08
47
22

C. Biotische parameters

Vogels
Amfibieën
Vissen

Macroinvertebraten
Fyto-plankton

Waterplanten

Oeverplanten

Kleine plevier, Bergeend
Waarschijnlijk ontbrekend gezien steile oevers en
ontgrinding.
Hoofdaandeel: Blankvoorn, Brasem, Baars, Karper,
Snoek, Snoekbaars. Gegevens (A. De Vocht) van
staalname eind jaren ’80; samenstelling komt overeen met
grindplassen in verbinding met Maas. Recrutering in deze
plassen niet bekend. Mogelijks met hoogwater inbreng
van deze soorten en eventueel een aantal riviersoorten.
Algenbloei trad niet op in de inventarisatie-periode eind
jaren ’80. In die periode was er echter ook geen nitraatvervuiling. De huidige situatie ten aanzien van eutrofiëring
en periodische algenbloei is niet bekend.
Aarvederkruid, Gekroesd fonteinkruid en Veenwortel.
Tijdens de inventarisatie eind jaren ’80 was enkel
waterpest aanwezig.
Kat-, Schiet-, Bos- en Geoorde wilg, Zwart tandzaad,
Wolfspoot, Moerasandoorn, Zilverschoon, Kattestaart.
Grindstrand met Reukloze kamille, Kleine rupsklaver,
Bruin cypergras, Blaartrekkende boterbloem, Mattenbies,
Zeegroene ganzevoet
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Metingen waterkwaliteit gebied Negenoord september 2003

detectie
limiet
kerk1
kerk2
negen1
negen2
kerk3
oudemaas1
Kerk4
oudemaas2
negen3
negen4
negen5
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Temp

O2

pH

cond.
(25°C)

HCO3-

SO42-

Cl-

NO2-N

°C

mg/l

pHeenh
8.01
7.78
9.64
9.09
8.10
8.08
8.57
7.85
8.71
8.91
8.98

µS/cm

12mg/l

5mg/l

4mg/l
14.1
13.4
13.7
13.7
14.0
26.1
13.5
26.8
14.8
14.9
13.6

22.8
21.7
22.5
22
22.5
22
22.2
22.3
22.1
21.8
21.9

7.66
6.05
10.25
8.8
7.75
7.45
7.8
7.7
8.2
8.5
8.8

259
300
181.6
248
278
405
262
407
224
220
250

111.6
147.9
66.9
104.5
134.3
148.0
106.4
147.0
79.8
84.8
101.9

21.8
14.3
21.5
21.7
17.3
36.0
19.0
37.9
25.3
25.0
23.2
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NH4+N

PO43P

0,01mg/l

(NO3+NO2)N
0,1mg/l

0,2mg/l

0
0.018
0.018
0.034
0
0.018
0
0.020
0.030
0.035
0.036

0
0
0
1.28
0
0.70
0
1.18
1.05
1.04
1.30

0.26
0.40
0.26
0.22
0.22
0.25
0.25
0.27
0.25
0.27
0.22

0,02
mg/l
0.125
0.143
0.159
0.117
0.130
0.110
0.119
0.091
0.123
0.116
0.100
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Vergelijking 2003-1998
Met de bemonstering van 1998 (Van Looy & Vanacker 1998) zijn er geen opmerkelijke verschillen
aanwezig. Voor de Oude Maasarm toonde deze staalname wel een verhoogde waarde van
conductiviteit en Chloride-gehalte. Deze zou een tijdelijk fenomeen kunnen zijn, mogelijks te wijten
aan een ingreep of vervuilingsbron, maar niet onmiddellijk onrustbarend.
Negenoord is de kleine gegraven oeverproject-plas met een kleine oververzadiging aan zuurstof op
het moment van bemonstering, het contact met de plas was nog frequent aanwezig die periode (in
tegenstelling tot de zomer 2005, plasje staat al vroeg droog).
Algemene bemerkingen waterkwaliteit
Goede kwaliteit in alle plassen. Grondwaterinvloed is enkel merkbaar in de Oude Maas. Dit heeft
geen invloed op de beheerskeuze voor aansluiting/afsluiting; bij aansluiting van de plassen zal er een
mindere invloed van grondwater zijn bij hoogwater en een grotere invloed bij lage
(Maas)waterstanden tov huidige situatie.
Situatie 2005:
Kerkeweerd-plas: zomerbloei van blauwwieren
De meest opvallende organismen zijn de cyanobacteriën Microcystis, Anabaenopsis en Planktothrix
(zie foto's), alledrie potentieel toxisch. Er waren zeer veel heterotrofe bacteriën en dode cellen (plus
ruststadia) aanwezig wat erop wijst dat de bloei aan het afsterven was. Dit kan in de waterkolom
gepaard gaan met een uitputting van de opgeloste zuurstofconcentraties en het eventuele optreden
van botulisme.
Anabaenopsis

Planktothrix

Microcystis

Bloeivorming van fytoplankton impliceert in de meeste gevallen een voedselrijk water (opgeloste
stikstof en fosfor). Sommige cyanobacteriën (o.a. Anabaena en Anabaenopsis) kunnen evenwel
bloeivorming vertonen in N-gelimiteerde wateren omdat ze de mogelijkheid hebben om
atmosferische N te fixeren, maar dan nog zal er een hoge fosforconcentratie nodig zijn om zo'n bloei
te ondersteunen. De concentraties van opgeloste nutriënten zijn hoog.
Microcystis (het vermoedelijke dominante taxon) heeft baat bij een stabiele waterkolom omdat het in
staat is zijn drijfvermogen aan te passen. Zo zitten de kolonies overdag vaak aan het oppervlak (en
kunnen er dan een drijflaag vormen), waar ze maximaal aan fotosynthese kunnen doen, en zinken ‘s
nachts naar diepere voedselrijkere waterlagen om nutriënten op te nemen.

Negenoordstudie: Ecologie

114

Bijlagen
__________________________________________________________________________
Vandaar dat één van de remedies tegen proliferatie van dit soort organismen erin bestaat om de
stabiliteit van de waterkolom te verstoren. Het af en toe doorstromen van het systeem kan er daar één
van zijn.
De stalen zullen binnenkort geanalyseerd worden naar het voorkomen van genen die coderen voor
synthese van cyanotoxines. Vermits de meeste bemonsterde bloeien van deze organismen positief
zijn voor aanwezigheid van deze genen, mogen we reeds aannemen dat ze ook hier dus potentieel
toxisch zijn. Vanzelfsprekend ondervinden voornamelijk watervogels hinder van deze gifstoffen,
maar contact met drijflagen kan ook bij de mens problemen geven, voornamelijk via het inslikken
ervan.
Problematiek algenbloei van cyanobacterieën is een gekend fenomeen in de Maasvallei. Deze
organismen zijn aanwezig in het Maassysteem (aanvoer vanuit bovenstroomse gestuwde rivierdeel)
en kunnen voor problemen zorgen voor de waterwinning wanneer in het Gemeenschappelijke
Maastraject plaatsen met sterke groei kunnen ontstaan. De aanwezigheid van stilstaande eutrofe
wateren (bijvoorbeeld ondiepe stilstaande delen rivierbed) vormen risicoplekken voor de algenbloei.
Aangezien in het project niet aan het zomerbed bij laagwater wordt geraakt, ligt het enige risico in de
plassen in het gebied die in verbinding komen met de rivier. Voor deze plassen is de frequente
doorstroming door de rivier (verversing water en schoonspoelen ondiepe slibbodems) een gunstig
gegeven om bloei te vermijden.
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