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AANLEIDING 

 
Na ontginning van een zand- en grindvoorraad in de Maasvallei te Kinrooi wil de 
winningsmaatschappij, Steengoed cvba, een deel van de terreinen en hun omgeving 
herinrichten. Hier zijn actueel een aantal soorten en habitattypes van Europees belang 
aanwezig of zijn er belangrijke potenties.  
 
Het project kadert in een grensoverschrijdende commerciële grind- en zandwinning die 
gelijklopend is met een verhoging van de natuurlijkheid en veiligheid in de vallei.  
Het project wordt beschreven in het rapport ‘Passende beoordeling Randzones: 
natuurontwikkeling in Kleizone, Kollegreend en de Koole Greentplas’ (Royal Haskoning, 
2011) en bevat een aanzienlijke herlokalisatie en uitbreiding van Europees belangrijke 
habitattypes en –soorten, met het oog op het bereiken van een goede staat van 
instandhouding. 
 
Wanneer de Vlaamse, federale of Europese overheid een belangrijk natuurproject 
initieert, zal het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzoeken welke 
meerwaarde het project biedt voor het Natura2000 netwerk en de realisatie van de 
instandhoudingsdoelen. Gelijklopend met de herinrichting wenst de Vlaamse overheid na 
te gaan of de nieuw ontwikkelde habitattypes binnen het projectgebied in aanmerking 
komen om aangeduid te worden als SBZ-H. Volgens artikel 36bis van het Decreet voor 
Natuurbehoud gebeurt dit op voorstel van het INBO en op grond van de criteria van 
bijlage V van het decreet en van de relevante wetenschappelijke gegevens. Conform de 
voorgeschreven procedure uit het decreet wordt een grafisch plan, een situering en een 
wetenschappelijke omschrijving van het gebied opgesteld. 
 
 
VRAAGSTELLING 

 
Voldoet het project ‘Randzones’ aan de criteria van bijlage V van het Natuurdecreet en 
welke wetenschappelijke gegevens tonen dit aan. Meer concreet worden volgende 
onderzoeksvragen gesteld: 
 

1. Welke Europees beschermde habitattypes en soorten, zoals vermeld op Bijlage I 
en II van het Natuurdecreet, komen actueel voor?  

2. Hoe is de actuele, lokale staat van instandhouding van deze habitats en soorten? 
3. Waar kunnen Europees beschermde habitats zich, gelet op de abiotische 

randvoorwaarden, ruimtelijk ontwikkelen? Welke hieraan gekoppelde Europees te 
beschermen soorten kunnen hier een geschikt leefgebied vinden?  

4. Wat is het meest optimale beheer voor deze habitattypes en soorten? 
 
 
TOELICHTING 

 

1. Algemeen 
 
Het projectgebied ‘Randzones’ is gelegen in het uiterste noordoosten van de provincie 
Limburg aan de grens met Nederland. De winningsplassen Koole Greent en Vissenakker 
liggen in de Maasdorpen Kessenich en Ophoven, deelgemeenten van Kinrooi. 
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Na voltooiing van de winning zal het projectgebied ‘Randzones’ heringericht worden, met 
het oog op uitbreiding van de natuurwaarden en het bereiken van een goede lokale staat 
van instandhouding. Het duurzaam beheer van deze natuurwaarden wordt verzekerd 
door uitvoering van het beheerplan1 door de terreinbeherende instantie, Limburgs 
Landschap (LiLa). 
 
Het projectgebied ‘Randzones’ wordt getoond op figuur 1 (blauwe lijn). Het omvat het 
volledige deelgebied 11, ‘Boterakker’ (rode lijn) van de speciale beschermingszone 
‘Uiterwaarden van de Limburgse Maas met Vijverbroek’ (Habitatrichtlijngebied 
BE2200037) en de groene bestemmingen met VEN-overdruk uit het recent vastgesteld 
RUP2. 
 
De begrenzing van het projectgebied ‘Randzones’ wordt bepaald door de grens met 
Nederland in het noorden, de Maas in het oosten en de Witbeek in het westen. De 
zuidgrens wordt bepaald door de huidige speciale beschermingszone en de groene 
bestemmingen met VEN-overdruk.  
De oppervlakte van het voorstel van afbakening bedraagt 165,98 ha wat neerkomt op 
een uitbreiding van 132,84 ha.  
 
De Greenwich coördinaten van het voorstel van afbakening zijn: 
Longitude: 5° 50’ 24,482”E  en Latitude: 51° 8’ 50,316”N 

                                           
1 Dit beheerplan is in opmaak en maakt deel uit van de uitbreidingsaanvraag van het 
huidige natuurreservaat, ‘Dal van de Grensmaas’. 
2 vastgesteld Gewestelijk RUP, ‘Herstructurering Vissenakker en omgeving’. (9/9/2011) 
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Legende

Projectgebied Randzones

Habitatrichtlijngebied

 
Figuur 1: afbakening van het projectgebied Randzones (blauwe lijn) en het 

habitatrichtlijngebied met deelgebied 11, Boterakker (rode lijn).  

2. Landschapsecologische situering 
 
Het projectgebied ‘Randzones’ maakt deel uit van een belangrijke grensoverschrijdende 
natuurkern met onder meer het Koningssteen.  Het is een van de weinige zones met een 
open ruimte verbinding vanuit de Grensmaas tot aan de steilrand van het laagterras van 
de Maas (Van Braeckel A. & Van Looy K., 2004). In deze zone situeert zich tevens het 
natuurgebied ‘het Vijverbroek’. 
De Grensmaas heeft, als grindrivier en met een nauwelijks gereguleerde loop, debieten 
die sterk schommelen. Extremen liggen tussen de 10 m3/s tijdens lange, droge perioden 
en ca. 3000 m3/s tijdens extreme hoogwaters. Dit veroorzaakt stijghoogteverschillen van 
de rivier van meer dan 6 meter.  Tijdens periodes van zeer sterke stroming, kan de rivier 
grote hoeveelheden grind en zand transporteren. De verse aanvoer van fijn grind en grof 
zand uit bovenstroomse erosieprocessen is zeer beperkt door verstuwing van de 
Bovenmaas in Wallonië. Erosie- en sedimentatieprocessen zijn echter de drijvende 
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krachten waardoor ecologisch waardevolle rivierecotopen ontstaan die elkaar in tijd en 
ruimte afwisselen.  
Doordat de grindbanken sterk doorlatend zijn, heeft het rivierpeil een grote invloed op de 
grondwaterpeilen in de omgeving. Bij hoge rivierpeilen werkt de Grensmaas sterk 
infiltrerend, waardoor grondwatertafels vrijwel onmiddellijk stijgen. Bij lagere rivierpeilen 
heeft de rivier een drainerende werking.  
 
De dynamische processen, waar veel riviergebonden soorten en Europees habitats van 
afhankelijk zijn, zijn ruimtelijk beperkt tot het zomerbed. Door bedijkingen in functie van 
agrarisch gebruik, werden in het verleden het winterbed zoveel mogelijk gevrijwaard van 
hoge waterstanden. Hierdoor verhoogden de piekdebieten.  
 

3. Het Maassysteem te Kessenich 
 
Het gebied ‘Randzones’ bevindt zich in het meest stroomafwaartse deel van de 
Grensmaas, waar de rivierdynamiek beperkter is dan stroomopwaarts. Verstuwing van de 
Maas dempt de schommelingen bij lagere bovenafvoeren en maakt dat extreme 
waterpeilverhogingen beperkt blijven tot 3 m (figuur 2) in Ophoven t.o.v. 7 m in de 
meest stroomopwaartse locatie van Borgharen (Nederland) in 2010.  
 
Bij de grootschalige afgravingen die gepaard gaan met de winning van delfstoffen is veel 
van de oorspronkelijke geomorfologie van het Maasdal verdwenen (Kurstjens & Peters, 
2011). Na de winning laat herinrichting toe dat langsheen de ontstane plassen, via 
natuurlijke processen, voor de Maasvallei kenmerkende ecotopen ontwikkelen.  
 
Het projectgebied ‘Randzones’ wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee grote, 
op de Maas aangetakte grindplassen, de Koole Greentplas en de Vissenakkerplas. De 
plassen kennen peilveranderingen ten gevolge van waterstandsfluctuaties in de Maas. Bij 
hoge peilen stroomt Maaswater de meren in, waarbij op korte tijd een groot watervolume 
wordt aangevoerd. De landzones grenzend aan de plassen zoals de Beekbeemden en 
Boterakker Oost (figuur 1) staan onder invloed van deze peilveranderingen. 
 
De open verbinding is gerealiseerd als bescherming tegen overstromingen van het 
achterland. Daarnaast worden hoge dijken langs de plassen in stand gehouden. De 
Kleizone (figuur 1) ligt aan de landzijde van een hoge dijk en staat niet onder invloed van 
de Maas.  
Het projectgebied ‘Randzones’ bevat enerzijds delen onder invloed van rivierdynamiek en 
anderzijds delen losgekoppeld van de invloed van de rivier. Dit zal bepalend zijn voor de 
natuurtypes die ontwikkelen. 
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Figuur 2: Waterstanden in Ophoven (Vissenakkerplas) en debietschommelingen in 

Borgharen (NL-data Waterbase) 

 
 

4. Habitattypes en soorten van Europees belang 
 
4.1 Voorkomende habitattypes 
 
In september 2011 werd een gebiedsdekkende veldkartering uitgevoerd van de 
voorkomende terrestrische BWK-biotooptypes en Europees beschermde habitats3. Voor 
het voorkomen van Europees beschermde waterhabitats werd uitgegaan van de studie 
van Lock et al. 2007. Op figuur 3 worden de actueel voorkomende Europees beschermde 
habitats ruimtelijk weergegeven. 
 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de habitattypes waarvoor de SBZ-H 
aangemeld is, het belang dat er aan gehecht wordt vanuit de gewestelijke 
instandhoudingsdoelen en de aanwezigheid van het habitattype binnen het gebied 
‘Randzones’.  
 
Tabel 1: Habitattypes van Bijlage 1 van de habitatrichtlijn 

Habitattype  

(vereenvoudigde naam) 
habitatcode aangemeld G-IHD 

aanwezig in 

Randzones 

Voedselrijke, structuur- en 
vegetatierijke meren  

3150  belangrijk X 

Laaglandrivieren 3260  belangrijk X 

Oevervegetaties van rivieren en 
beken 

3270  essentieel X 

Kalkminnend grasland 6120  essentieel  

Ruigtes en boszomen 6430  
belangrijk/ 

zeer 
X 

                                           
3 De habitattypes zijn beschreven in de Europese interpretatiegids (Romao, 2007) en vertaald naar de Vlaamse   

situatie (Decleer, 2007). Voor de Maasvallei is dit nog verder gespecifieerd in Van Looy 2009. 
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belangrijk 

Glanshavergraslanden 6510 X 
zeer 

belangrijk 
X 

Overgangsveen 7140 X 

belangrijk/ 
zeer 

belangrijk 
 

Wilgenvloedbossen 91E0 X 
zeer 

belangrijk 
X 

Hardhoutooibos 91F0 X essentieel  
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Figuur 3: Actueel voorkomende Europees beschermde habitattypes binnen het 

projectgebied ‘Randzones’. 
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4.2 Bespreking Europees beschermde habitattypes 

 
In dit deel worden de Europees beschermde habitattypes en soorten besproken, die 
actueel in het projectgebied ‘Randzones’ voorkomen of waarvoor herstelkansen aanwezig 
zijn. Per habitattype komen volgende elementen aan bod: 

• Een algemene beschrijving van het actuele voorkomen in het projectgebied 
‘Randzones’; 

• Bepaling van de lokale staat van instandhouding4 binnen deelgebied 11; 
• Ontwikkelingskansen binnen het projectgebied ‘Randzones’. 

 
 

3150: van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition. 

 
Algemene beschrijving voorkomen in het projectgebied ‘Randzones’ 

Een onderzoek van de waterlichamen (Lock et al., 2007) in het projectgebied Randzones 
omschrijft de plassen als eutroof en alkalisch. De submerse vegetatie was goed 
ontwikkeld tot een diepte van 3m. Helofyten kwamen slechts in een smalle zone voor. 
Kenmerkende plantensoorten als grof hoornblad (Ceratophyllum demersum), 
aarvederkruid  (Myriophyllum spicatum), abundant voorkomende soorten als 
schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), gekroesd fonteinkruid (Potamogeton 
crispus), haarfonteinkruid (Potamogeton tricoides) en rivierfonteinkruid (Potamogeton 
nodosus) die occasioneel voorkomen, geven aan dat de vegetaties thuishoren onder het 
habitat 3150 (Decleer, 2007; T’jollyn, 2009). 
Niettegenstaande de kenmerkende vegetaties enkel in de ondiepe randzone voorkomen, 
is het waterlichaam als geheel van belang voor het voorkomen van het habitat. De 
diepere delen zijn immers essentieel voor de instandhouding van het habitat, omdat ze 
instaan voor de specifieke chemische en morfologische waterkenmerken. 
 
Lokale staat van instandhouding in actueel deelgebied 11 

Binnen de huidige afbakening van deelgebied 11 komt het habitattype niet voor.  
 
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen het projectgebied ‘Randzones’  

Actueel zijn de vegetatievlekken reeds voldoende groot en talrijk aanwezig. De vegetatie 
is echter soortenarm en het aandeel invasieve exoten (smalle waterpest, dwergkroos) en 
soorten die wijzen op eutrofiering (draadalgen, hoornblad, aarvederkruid en 
schedefonteinkruid) is groot. Actueel is ook het doorzicht onvoldoende.  
 
Door de aanleg van ondiepe oeverzones worden potentieel geschikte standplaatsen voor 
de habitat gecreëerd. Door de verwachte verbetering van de kwaliteit van het Maaswater 
(o.m. door uitvoering van maatregelen i.k.v. de Kaderrichtlijn Water), kan de 
waterhabitat in kwalitateit verbeteren en uitbreiden. 
 
3270: Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion 

rubri p.p. en Bidention p.p. 

 

Algemene beschrijving voorkomen in het projectgebied ‘Randzones’ 

Dit habitattype betreft de oevervegetaties van rivieren en beken van eenjarige 
plantensoorten op voedselrijke, vooral stikstofrijke bodems in dynamische riviersystemen 
(Decleer, 2007). Langs de Grensmaas betreft het vooral de lage grindbanken en oevers 
van grindplassen waarop de vegetaties zich ontwikkelen. Deze komen voor waar de 
grindbanken direct aan het zomerbed grenzen en die meer dan drie maanden per jaar 
overstroomd zijn.  De typische pioniervegetatie van slikkige oevers bestaat uit open, lage 
begroeiingen met kensoorten als waterereprijs en witte waterkers (Van Looy, 2009). Na 

                                           
4 De lokale staat van instandhouding wordt bepaald volgens de methode beschreven in T’jolyn, 2009.  
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enkele weken tot maanden ontwikkelt zich een hogere kruidlaag met diverse 
ganzenvoet- en tandzaadsoorten. Soorten als akkerkers, beklierde duizendknoop, 
rietgras, wolfspoot, varkensgras, grote kattenstaart, zwart tandzaad, watermuur en 
waterpeper domineren dan de vegetatie op slibrijke grindbanken.  
 

Lokale staat van instandhouding in actueel deelgebied 11 

3270 Oevervegetaties van rivieren en beken  

Habitatstructuur 
Dynamiek: geen natuurlijk rivierdynamiek (opstuwing)  C 

Structuurkwaliteit: breuksteen is afwezig A 

Vegetatie 

Aantal sleutelsoorten:  3 soorten tandzaad, rode ganzenvoet, korrelganzevoet, 
bruine cyperzegge, rijstgras, sljjkgroen, blauwe waterereprijs,  

A 

Frequentie of bedekking sleutelsoorten: ≥ frequent A 

Verstoring Invasieve exoten: geen  A 

Fauna 
Gezien de kenmerkende fauna afkomstig is uit Nederland of uit het niet 
aangemelde Vlaamse deel, scoort deze indicator goed.  

A 

 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen het projectgebied ‘Randzones’ 

Gezien de beperkte schommelingen van het rivierpeil (figuur 2) is de zone waar dit 
habitattype abiotisch geschikte standplaatsvoorwaarden kent, smal. Oevervegetaties 
komen voor in smalle banden langsheen de maasplassen, in de zones onderhevig aan 
golfslag.  Het door opstuwing, gehandhaafde minimumpeil verhindert dat droogvallende, 
lage oevers voorkomen en beperkt dus het potentiële voorkomen van het habitattype. 
Gezien het een pionierhabitat betreft, zal dit vlot ontwikkelen op nieuw aangelegde 
terreinen. 
 
6120: Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 

 

Algemene beschrijving voorkomen in het projectgebied ‘Randzones’ 

Op hoger gelegen droge grindbanken en zandruggen in het overstromingsgebied 
langsheen de Grensmaas komt dit zeldzame habitattype tot ontwikkeling. Deze plaatsen 
overstromen af en toe (circa eens in de 10 jaar) en afhankelijk van de plaats in het 
riviersysteem, varieert het grind- en kalkgehalte van de bodem. Binnen dit type betreft 
het zowel de open pioniervegetaties met vetkruiden die ontstaan na een zeldzame 
overstroming, als de meer stabiele vegetaties, die herkenbaar zijn als kruidenrijke 
stroomdalgraslanden.  
 
Vaak treden ze op nabij de rivier of rond dijkelementen waar door overstromingen 
grindige tot zandige sedimentafzettingen gebeuren bij extreme waterstanden. Langs 
contactzones met de Maas en hierop aangetakte plassen, kunnen zich mozaïeken met 
open stroomdalgraslanden, pioniervegetaties met vetkruiden en glanshavergraslanden 
ontwikkelen (habitattypes 6120 en 6510). In een gradiënt van hoge naar lage 
rivierdynamiek in deze contactzone vinden we achtereenvolgens; open pioniervegetaties 
met vetkruiden, open stroomdalgraslanden en glanshavergraslanden (Demolder en Van 
Looy, 2012). 
 
Gezien de rivierdynamiek en de erosie- en sedimentatieprocessen beperkt zijn in het 
projectgebied, zijn geschikte standplaatsen schaars. Plaatselijk en tijdelijk kunnen 
elementen van pioniervegetaties met vetkruiden of open stroomdalgrasland (6210) zich 
vestigen op zandige afzettingen, taluds, dijkrestanten e.d.  
 
 
6430: voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane 

en alpiene zone 

 
Algemene beschrijving voorkomen in het projectgebied ‘Randzones’ 
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Natte ruigten zijn langsheen de Grensmaas aanwezig in een nat, frequenter overstroomd 
type en in een drogere variant (6430_hw). In de soortensamenstelling zijn er naast de 
algemene kensoorten als poelruit, moerasmelkdistel en moerasspirea, sporadisch enkele 
minder algemene kensoorten als groot warkruid, donderkruid, dubbelkelk en 
hemelsleutel aanwezig. Deze laatste soorten zijn kenmerkend voor een gebufferde en 
kalkrijke bodem. 
 
Lokale staat van instandhouding in actueel deelgebied 11 

6430 Ruigtes en boszomen  

Habitatstructuur Grassen: > 10% C 

Vegetatie 

Soortenrijkdom : harig wilgenroosje, moerasandoorn, geoord helmkruid, grote 
kattenstaart, riet, moerasspirea, heksenmelk, gevlekte dovenetel, poelruit, hop, 
wolfspoot 

A 

Totale bedekking sleutelsoorten: 50% A 

Verstoring 
Verruigd: 20% A 

Invasieve soorten: geen (reuzenbalsemien) B 

Fauna 
teunisbloempijlstaart, nachtpauwoog, bramensprinkhaan, greppelsprinkhaan, 
moerassprinkhaan, gouden sprinkhaan, sprinkhaanzanger, blauwborst.  

B 

 
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen het projectgebied ‘Randzones’ 

Op rijke bodems en onder een extensief maai- of begrazingsbeheer kan dit type in stand 
worden gehouden.  
 
6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

 
Algemene beschrijving voorkomen in het projectgebied ‘Randzones’ 

Glanshavergraslanden en grote vossenstaartgraslanden (6510) zijn hoog opgaande, 
tamelijk dichte, kruidenrijke begroeiingen met een groot aandeel composieten en 
schermbloemigen. Grote vossenstaartgraslanden verschillen van de 
glanshavergraslanden doordat ze regelmatig overstromen. Door halfextensieve begrazing 
(seizoensbegrazing die geen struweel of bosvorming toelaat, zonder bemesting) ontstaat 
kamgrasgrasland dat ook tot dit habitattype wordt gerekend. Vooral 
glanshavergraslanden zijn goed ontwikkeld in de Maasvallei. 
 
Actueel komen ter hoogte van Kleizone en Boterakker Oost glanshavergraslanden tot 
ontwikkeling. Deze eerder voedselarme hooilanden handhaven zich op en langsheen 
gemaaide dijken en op de nieuw opgespoten terreinen. Het type komt daarnaast voor  in 
Koningsteen, Kollegreend en de Beekbeemden in mozaïek met ruigte en bos. 
 
Lokale staat van instandhouding in actueel deelgebied 11 

6510 glanshavergrasland  

Habitatstructuur 
Lage, middelhoge, hoge grassen: vooral middelhoge grassen C 

Dominante soorten: minstens één soort bedekt meer dan 50% (kweek) C 

Verstoring 

Verbost/Verstruweeld:<5% A 

Strooisellaag:<10% A 

Verruigd: >30% kweek, kropaar, akkerdistel C 

Vegetatie 

Soortenrijkdom: knoopkruid, gewone rolklaver, veldlathyrus, glad walstro, 
agrimonie 

C 

Totale bedekking sleutelsoorten: <50% C 

Fauna 
kwartelkoning, paapje, koninginnepage, zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, 
oranje en bruin zandoogje 

B 

 

Ontwikkelingsmogelijkheden binnen het projectgebied ‘Randzones’ 

Langs contactzones met de Maas en hierop aangetakte plassen, kunnen 
glanshavergraslanden ontwikkelen (habitattypes 6510) in situaties met een zeer lage 
rivierdynamiek op topografisch hoger gelegen terreindelen.  
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Op de dijken en nieuw op te spuiten landmassa’ s kan de habitat, mits gepaste afwerking 
en beheer ontwikkelen. Gezien het nieuwe natuur betreft, moet hierbij enkele 
kanttekeningen gemaakt worden. Pionierecotopen kunnen zich vrij snel ontwikkelen na 
aanleg. Graslandhabitats kunnen zich pas tot (hoogwaardig) habitat ontwikkelen na een 
periode van minimaal 5 tot 10 jaar en onder aangepast beheer. 
 
91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Subtype: zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae) (91E0_wvb) 

 

Algemene beschrijving voorkomen in het projectgebied ‘Randzones’ 

Zachthoutooibossen zijn zeldzaam op Vlaams niveau (Van Looy, 2009). In dit sterk 
dynamisch landschap is ook het proces van bosontwikkeling sterk gestuurd door 
rivierdynamiek. Door het aanbrengen van sediment en zaden en het creëren van 
gunstige omstandigheden voor kieming wordt op droogvallende banken voortdurend 
bosontwikkeling geïnitieerd. Door hydraulische stress bij frequente overstromingen 
tijdens het winterhalfjaar, wordt deze ontwikkeling dan weer geremd. Dergelijk 
dynamisch proces van bosontwikkeling geeft aanleiding tot zachthoutooibossen met 
hoogopschietende wilgen (Salicetum albae).  
 

Lokale staat van instandhouding in actueel deelgebied 11 

91E0 Alluviaal bos  

Habitatstructuur 
 

Oppervlakte: < 25ha C 

Horizontale structuur: 3 of meer groeiklassen aanwezig  A 

Aandeel dood hout: < 4% C 

 
 

Hoeveelheid dik dood hout: < 3 exemplaren/ha C 

Bosconstantie: > 30 j A 

Overstromingsregime: < 40% C 

Verticale structuur: alle vegetatielagen aanwezig A 

Verstoring Geruderaliseerd: < 40% A 

 Invasieve exoten: geen A 

Vegetatie Sleutelsoorten in de boomlaag: > 70% grondvlak A 

 Sleutelsoorten in de kruidlaag: > 30% bedekking en > 10 soorten  B 

Fauna  
bever, bosbeekjuffer, nachtegaal, wielewaal, blauwborst, buidelmees, blauwe 
reiger, aalscholver, matkop, kleine bonte specht,  

C 

 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen het projectgebied ‘Randzones’ 

Momenteel komt ongeveer 7,4 ha van dit type voor met een ouderdom van ongeveer 40 
jaar. Tijdens de inrichtingswerken zal deze oppervlakte volledig verdwijnen en 
geherlokaliseerd worden.  
 
Hoewel de ontwikkeling van wilgenvloedbossen snel kan gaan is de ontwikkeling van 
ecologisch waardevolle bosecosystemen een langdurig proces. De wilgenvloedbossen 
kunnen zich op 50 tot 100 jaar ontwikkelen tot (zeer) waardevolle bossen. Dit type 
herbergt nauwelijks specifiek aan bos gebonden, traag koloniserende soorten en is 
hierdoor ook minder gevoelig voor landschappelijke isolatie. Bovendien zijn de dominante 
boomsoorten (elzen en wilgen) kortlevende, snelgroeiende en vlot verspreidende 
pioniers. 
 
91F0: Gemengde bossen met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of 

Fraxinus angustifolia langs de grote rivieren (Ulmenion minoris) 

 
Algemene beschrijving voorkomen in het projectgebied ‘Randzones’ 
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Binnen Vlaanderen is de Maasvallei de enige SBZ waar zich een goed ontwikkeld 
voorbeeld van hardhoutooibossen bevindt (het Kraaibos te Leut). Het habitattype 
ontwikkelt zich in complex met de zachthoutooibossen (91E0), maar komt voor op 
drogere plaatsen en in een later successiestadium.  
 

Lokale staat van instandhouding in actueel deelgebied 11 

Niet van toepassing want momenteel niet aanwezig in actueel deelgebied 11 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden binnen het projectgebied ‘Randzones’ 

Binnen het project Randzones komt dit habitattype actueel niet voor. In 
hardhoutooibossen  maken traag koloniserende soorten wel deel uit van de vegetatie. Dit 
type kan zich enkel volledig ontwikkelen indien in de onmiddellijke omgeving al goed 
ontwikkelde bossen van dit type aanwezig zijn, van waaruit de kenmerkende soorten de 
nieuwe bossen kunnen koloniseren. Bovendien groeien de dominante boomsoorten van 
dit type relatief traag, waardoor de ontwikkeling van een volwaardige vegetatie tijd 
vraagt (meer dan een eeuw). 
 
4.3 Soorten 

 
Het projectgebied ‘Randzones’ wordt ingericht zodat (een aantal van) de vermelde 
habitattypes zich kunnen ontwikkelen in een dynamisch geheel. Binnen dit complex van 
habitattypes wordt het nodige inrichtings- en instandhoudingsbeheer voorzien zodat 
soorten er geschikte leefomstandigheden vinden. 
 
Verscheidene van de aangemelde en van de actueel voorkomende soorten hebben een 
deel van hun leefgebied binnen het rivierlichaam zelf maar maken (via de in- en 
uitstroomopeningen) gebruik van de omstandigheden die aanwezig zijn in de plassen. 
 
Tabel 2: Soorten van Bijlage II en IV van de habitatrichtlijn 

Europees te 

beschermen soorten 
aangemeld 

Bijlage II 

of IV 
G-IHD 

Aanwezig in 

Randzones 

Europese bever  II en IV essentieel X 

Otter X II en IV essentieel  

Rivierprik X II 
zeer 

belangrijk 
X 

Bittervoorn X II belangrijk X 

Kleine modderkruiper X II belangrijk X 

Rivierdonderpad  II 
zeer 

belangrijk 
X 

Kamsalamander X II en IV belangrijk  

Boomkikker  IV essentieel  

Rivierrombout  IV essentieel X 

 
Een beoordeling van de soorten op niveau van het deelgebied is minder verantwoord, 
gezien hun sterk mobiel karakter, de grootte van het leefgebied (rivierrombout, otter, 
Europse bever, rivierprik..) of ontbrekende gegevens op deelgebiedniveau. In het 
algemeen kan gesteld worden dat ze samen sporen met het complex van de besproken 
habitats.  
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1337 Europese bever Castor fiber  

 

In 2003 werd de soort uitgezet in het nabijgelegen gebied Koningssteen te Thorn (Van 
Looy, 2009) en op enkele andere locaties langsheen de rivier. Sindsdien is het aantal 
vestigingen en het aantal dieren aanzienlijk toegenomen. Momenteel kent dit gebied een 
zeer hoge dichtheid aan bevers. De doelstelling van 125 dieren in het Limburgse 
Maasstroomgebied (Vlaanderen en Nederland) is bereikt (Dijkstra, 2009). 
Naar verwachting kan de populatie nog steeds uitbreiden en wordt connectiviteit 
verwacht met andere populaties (Eifel, Ardennen, Dijlevallei, Biesbosch).  
De soort maakt zowel gebruik van het rivierlichaam, van de grote waterpartijen als van 
de beboste oeverzones.  
 
1355 Otter Lutra lutra  
 
Otter is in Vlaanderen op populatieniveau uitgestorven. Zwervende exemplaren, mogelijk 
uit Wallonië, worden sporadisch in het gebied van de Grensmaas aangetroffen. 
De individuen hebben een zeer grote habitatrange en maken gebruik van alle stilstaande 
en stromende waterhabitats.  
 
1134 Bittervoorn Rhodeus sericeus amarus  
 
Bij een bevissingscampagne (Lock et al. 2007) werden belangrijke aantallen bittervoorn 
gevangen in enkele diepe plassen. In hetzelfde onderzoek werden verschillende soorten 
zwanenmossel (Unio sp.) waargenomen. De soort is sterk gebonden aan habitat 3150 
maar migratie tussen de plassen kan plaatsvinden via de Grensmaas. Bittervoorn is 
gebonden aan deze zoetwatermossel voor zijn voortplanting. 
 
1099 Rivierprik Lampetra fluviatilis  
 
Deze soort komt voor in zee- en kustwateren maar bij paairijpheid zwemmen de vissen 
stroomopwaarts naar de grindbanken in matig stromend water voor eiafzet. Jonge 
exemplaren verblijven in deze zone tot metamorfose. Er zijn een beperkt aantal 
waarnemingen in de Maas. De soort is volledig gebonden aan habitat 3260.  
 
1149 Kleine modderkruiper Cobitis taenia  
 
Kleine modderkruiper is een bodembewonende soort die gevangen werd in de 
grindplassen (Lock et al., 2007). De vis heeft zowel behoefte aan slibrijke plaatsen als 
foerageergebied als aan een zandig- of kiezelsubstraat voor eiafzet. Zowel in habitattype 
3150 als 3260 kan de soort geschikte leefomstandigheden vinden. 
 
1163 Rivierdonderpad Cottus gobio  
 
Deze soort wordt aangetroffen in het stroomgebied van de Maas, soms massaal (Voer), 
maar hij wordt ook geregeld aangetroffen in de Grensmaas en de Berwijn. De soort 
behoeft helder stromend water zoals aanwezig in habitattype 3260. Ook in habitattype 
3150 kan de soort geschikt leefgebied vinden. Voorwaarde is de aanwezigheid van een 
stenige ondergrond.  
 
1040 Rivierrombout Gomphus flavipes 
 
Rivierrombout wordt regelmatig waargenomen langsheen de Grensmaas (Calle et al, 
2007) en er zijn indicaties dat de soort er zich voortplant (mededeling G. De Knijf). De 
soort komt voor langsheen de brede rivieren met grindstranden en zandbanken met 
grofkorrelig zand. Er is voorkeur voor traag stromend tot stilstaand water. Ook de 
zijgeulen van de Grensmaas en de in- en uitstroomopeningen van de 
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zandwinningsplassen met aanliggende stranden zijn zeer geschikt leefgebied. Deze  
leefgebieden bevinden zich in habitattype 3150 en 3260. 
 
4.4 Soorten van Bijlage I van de vogelrichtlijn 

 
Alhoewel niet aangemeld als SBZ in het kader van de vogelrichtlijn, wordt in het gebied 
aandacht besteed aan vogelsoorten die voorkomen op bijlage I van deze richtlijn. 
Daarnaast wordt aandacht gegeven aan regionaal belangrijke soorten en aan soorten die 
in grotere aantallen voorkomen. Concreet gaat het in het gebied ‘Randzones’ om de 
soorten zoals vermeld in tabel 3. 
 
Tabel 3: Soorten van Bijlage 1 van de vogelrichtlijn 

Soort 
Aanwezig in 

Randzones 

porseleinhoen  

kwartelkoning  

kleine plevier X 

visdief X 

tafeleend X 

 
Het gebied maakt deel uit van een ‘Important Bird Area’ (IBA Be024). Dit IBA is 
aangeduid wegens haar belang als overwinteringsgebied voor de tafeleend (Aytya 
ferina), waarbij meer dan 1% van de populatie van deze soort kan voorkomen.  
 
Kwartelkoning 
 
Kwartelkoning prefereert gebieden waar zeer laat gemaaid wordt, zoals extensief 
beheerde hooilanden in de grote rivierdalen, met een regelmatig overstromingsregime in 
de winter en het voorjaar. Oppervlakte ≥ 30 ha geschikt habitat per broedpaar. 
Tot voor enkele jaren kwam de soort onregelmatig tot broeden in het gebied.  
 

5. Natuurdoelstellingen project Randzones 
 
Het project ‘Randzones’ wordt inzake natuur opgehangen aan drie kerndoelstellingen die 
een significante meerwaarde voor natuur moeten betekenen: 
 
• De realisatie van het minimum structuurareaal (MSA) voor het habitattype 

wilgenvloedbossen (habitatcode 91E0_sf).  
 
Het projectvoorstel voorziet in een substantiële uitbreiding van dit type tot een minimale 
oppervlakte van 25 ha. Met deze oppervlakte wordt het minimum structuur areaal bereikt 
(T’jollyn et al, 2009), hetgeen toelaat een goede staat van instandhouding te bereiken.  
 
• De realisatie van een grote, aaneengesloten oppervlakte van het habitattype 

glanshavergraslanden (habitatcode 6510_hu). De habitatkwaliteit en oppervlakte 
moet zo zijn, dat geschikt broedhabitat gecreëerd wordt voor kwartelkoning. De 
oppervlakte nodig voor een gunstige staat van instandhouding voor 1 broedpaar is > 
30 ha.  
 

• Er zijn relatief weinig ondiepe oevers rond de plassen aanwezig. Dit dynamische 
grensvlak tussen aquatische en terrestrische milieu’ s is echter een cruciale schakel 
in het rivier-ecosysteem. De aanleg van ondiepe oeverzones langsheen de nieuw op 
te spuiten landmassa’ s, langsheen de nieuw aan te leggen Maasweg en Maasdijken, 
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draagt bij aan een substantiële oppervlakte-uitbreiding van habitattype 3150 en van 
habitattype 3270. Van deze uitbreiding profiteren de Europees beschermde soorten 
bever, bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en rivierrombout. Ook 
voor meer algemene soorten, maken oevers met helofytenvegetaties en 
waterplantenvegetaties deel uit van hun leefgebied. De aanleg van ondiepe 
waterzones (habitattype 3150) is voorzien, aansluitend op de habitatbanden van 
laaggelegen landzones (habitattype 3270). 

 
Voor het projectgebied werd een kaart met gewenste natuurstreefbeelden uitgewerkt, 
geënt op deze drie kerndoelstellingen voor natuur voor het project ‘Randzones’ (figuur 
4). Uitgaande van wat actueel aanwezig is, de abiotische randvoorwaarden en 
gekarteerde potenties werden gedetailleerde habitatdoelen geformuleerd. Een 
meerwaarde voor natuur wordt gecreëerd op enerzijds de extra landoppervlakte en 
anderzijds doordat een geschikt beheer ervoor kan zorgen dat bijkomend habitattypes 
ontwikkelen en kwalitatief verbeteren. Voor het bereiken van deze doelen is een 
aangepaste inrichting en aangepast beheer nodig. Deze aspecten worden verder in het 
advies uitgewerkt.  
 
Gezien het nieuwe natuur betreft, moeten hierbij enkele kanttekeningen gemaakt 
worden. Pionierecotopen kunnen zich vrij snel ontwikkelen na aanleg. Graslandhabitats 
ontwikkelen zich na een periode van 5 tot 10 jaar en onder aangepast beheer.  
Hoewel de ontwikkeling van wilgenvloedbossen snel kan gaan, is de ontwikkeling van 
ecologisch waardevolle bosecosystemen een eerder langdurig proces. De 
wilgenvloedbossen kunnen zich op 50 tot 100 jaar ontwikkelen tot zeer waardevolle 
bossen. 
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Figuur 4 : Natuurstreefbeelden door uitvoering van het project ‘Randzones’. De 

kleurlegende geeft de eerste eenheid van het streefbeeld weer. Wanneer natuurtypes in 

complex met elkaar voorkomen, werd het tweede natuurtype dat in de polygoon 

voorkomt, tekstueel aangeven op de kaart. 
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• In het noordwesten ter hoogte van het gebied Boterakker Oost en de zuidelijke 

Kleizone, wordt een aaneengesloten oppervlakte glanshavergraslanden voorzien. 
Het noordelijke deel van de Kleizone is relatief nat en kan ontwikkelen naar ruigte 
en wilgenstruweel (rbb_sf), in functie van bever. Ontwikkeling van wilgenvloedbos 
is hier niet mogelijk, omdat de hiervoor noodzakelijke rivierdynamiek afwezig is. 

• Op de dijken wordt zoveel mogelijk gestreefd naar glanshavergraslanden (habitat 
6510).  

• Voor de Beekbeemden wordt het behouden en kwalitatief verbeteren van de 
actuele natuurwaarden vooropgesteld. 

• De Koole Greentplas en Vissenakkerplas worden kleiner doordat extra 
landoppervlak wordt gecreëerd. Deze oppervlakte kan zich ontwikkelen naar 
wilgenvloedbos (91E0_sf). Aan de Koole Greentplas wordt op alle zones die 
abiotisch geschikt zijn, de ontwikkeling van wilgenvloedbos vooropgesteld in 
functie van de realisatie van het MSA. 

• In de ondiepe oeverzones langsheen de nieuw op te spuiten landmassa’ s en als 
afwerking langsheen de nieuw aan te leggen Maasweg, wordt gestreefd naar een  
oppervlakte-uitbreiding van habitattype 3150 en habitattype 3270. Waterhabitats 
worden niet weergegeven op figuur 4, maar de aanleg van oeverzones is gewenst, 
aansluitend op de habitatbanden van 3270 (zie figuur 4). Van deze uitbreiding 
profiteren Europees beschermde soorten bever, bittervoorn, kleine 
modderkruiper, rivierdonderpad en rivierrombout. 

• De plekken die niet ingevuld worden als habitat zijn de waterpartijen in de 
Kleizone en grote delen van de Maasplassen.  

 
6. Natuurbalansen 

 
Om een helder beeld te krijgen op de verschuivingen in natuurwaarden worden de 
oppervlaktes die verdwijnen en bijkomen ten gevolge van de herstructurering 
weergegeven in tabelvorm. 
 
Tabel 4: Oppervlaktes habitat die verdwijnen in het huidige SBZ als gevolg van de 

herstructurering. 

Habitattype Habitat 

code 
Oppervlakte (ha) 

Oevervegetaties van 
rivieren en beken 

3270 0,1 

Ruigtes en boszomen 
6430_hw of 

6430_bz 
3,2 

Glanshavergraslanden 6510_hu 6,0 

Wilgenvloedbos 91E0_sf 7,8 

Geen habitat  
(excl. plassen) 

gh 2,8 

 

In de onderstaande tabel 5 worden de indicatieve oppervlaktes van elk habitattype na 
inrichting volgens de natuurstreefbeeldenkaart weergegeven. Een vergelijking met de 
habitattypes die actueel binnen het projectgebied aanwezig zijn, geeft een beeld van de 
natuurwinst die door uitvoering van het project geboekt wordt. 
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Tabel 5: Oppervlaktes habitat actueel aanwezig binnen het projectgebied randzones en 

oppervlaktes habitat die ontwikkelen door uitvoering van het project. Daarnaast wordt de 

uiteindelijke natuurwinst weergegeven. 

Habitattype 
Habitat 

code 

Actueel binnen 

‘Randzones’ 

(ha) 

Natuurstreef- 

beelden (ha) 

Natuur-

winst (ha) 

Oevervegetaties van 
rivieren en beken 

3270 1,3 5,2 3,9 

Ruigtes en boszomen 
6430_hw of 

6430_bz 
9,6 13,8 4,2 

Glanshavergraslanden 6510_hu 28,0 61,5 33,5 

Wilgenvloedbos 91E0_sf 8,8 25,5 16,7 

Geen habitat  
(excl. plassen) 

gh 50,7 6,0 n.v.t. 

 

Het is moeilijk een balans op te stellen voor de waterhabitat, omdat de actuele 
oppervlakte niet exact gekend is. Door de aanleg van ondiepe oeverzones is echter met 
zekerheid natuurwinst te verwachten. 

Een belangrijke deel van de wateroppervlakte (52,9 ha) die actueel niet habitatwaardig 
is,  kan evolueren naar habitat. Het inrichtingsbeheer is hiervoor bepalend. 

7. Inrichting 
 
Het projectgebied ‘Randzones’ bevat enerzijds delen onder invloed van rivierdynamiek en 
anderzijds delen losgekoppeld van de invloed van de rivier. Dit is bepalend voor de 
natuurtypes die zich kunnen ontwikkelen. Om de rivierdynamiek ten volle uit te spelen bij  
natuurontwikkeling, zijn de afwerkingshoogten van belang. 
 
Per natuurstreefbeeld wordt een bepaalde afwerkhoogte voorzien. Deze is geijkt op het 
gemiddelde laagste zomerwaterpeil van 23,30 m TAW. De gewenste afwerkhoogtes 
worden weergegeven beginnende met open water, gaande over een oeverzone naar de 
terrestrische biotopen. 
 
De peilvariaties in de plassen verlopen parallel en vrijwel synchroon met die van de Maas 
ter hoogte van het instroompunt. Het door opstuwing, gehandhaafde minimumpeil in de 
zomer bedraagt circa 23,3 m TAW (zie figuur 2). Over het algemeen blijven 
peilverhogingen van 2 m en meer, beperkt tot enkele winter- en voorjaarsdagen. Deze 
verhogingen komen minder dan dertig dagen per jaar voor. Peilverhogingen van 0,5 
worden meer dan 30 dagen per jaar gemeten.  
 
In de plassen onderscheiden we en ondiepe en een diepe zone waarbij de grens tussen 
beide op 4 meter waterdiepte gelegd wordt. Vanaf deze diepte is immers te weinig 
doorzicht om wortelende vegetatie mogelijk te maken.  

1) De diepe waterzone: < 19,30 m TAW 
2) De ondiepe waterzone: 19,3 – 23,30 m TAW  

 
De afwerking van de ondiepe waterzone wordt in figuur 5 voorgesteld. Vanaf het 
gemiddelde laagste zomerwaterpeil van 23,30 m TAW wordt een helling geconstrueerd 
onder 1/8 tot op 22,30 m TAW. Vanaf 1 meter onder het wateroppervlak, wordt een 
eerder vlakke afwerking van 25 meter breed op 22,30 m TAW voorzien. In deze zone 
worden ontwikkelingskansen geboden voor waterplantenvegetaties behorende tot het 
habitattype 3150, die optimaal op deze diepte voorkomen. Na dit vlak stuk wordt de 
oeverzone onder een helling van 1/8 verder afgewerkt tot 4 meter onder het 
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wateroppervlak (19,30 m TAW), tot waar de groeimogelijkheden voor de watervegetatie 
liggen. 
 

3) Voor de afwerkhoogten van de terrestrische biotopen wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de nieuw op te spuiten landmassa’ s in de Vissenakkerplas 
enerzijds en de Koole Greentplas anderzijds. Dit omwille van een verschil in  
natuurstreefbeelden (figuur 4). 

 
Vissenakkerplas5: Hier wordt een afwerking in functie van de ontwikkeling van 
glanshavergraslanden voorzien. De gewenste afwerkhoogte is 24,3 m TAW, omdat de 
habitat slechts occasioneel, kortstondige overstromingen met gebiedsvreemd water 
verdraagt. Vanaf het wateroppervlak op 23,3 m TAW tot 24,3 m TAW wordt een 
geleidelijke helling van 1/8 voorzien, zodat ontwikkelingskansen voor oevervegetaties 
van rivieren en beken ontstaan. 
Op plaatsen met glanshavervegetaties als doelstelling is het aangewezen om een 
afdekkinglaag van zandig materiaal te voorzien.  
 
Koole Greentplas: De ontwikkeling van wilgenvloedbos (habitattype 91E0) vereist een 
overstromingsregime waarbij de terreinen meer dan 30 dagen per jaar onder water 
staan. Om een voldoende overstromingsduur te realiseren, is een zeer vlakke afwerking 
tussen 23,30 m TAW en 23,8 m TAW nodig. De overstromingsfrequentie mag variëren. 
In de zone grenzend aan water, kan door golfwerking in een smalle band het habitattype 
3270 ontwikkelen. 
Voor de ontwikkeling van wilgenvloedbos heeft de afdekkinglaag minder belang.  
 
 
Figuur 4: Oeverafwerking ter hoogte van de op te spuiten landmassa’ s, de nieuw aan te 

leggen Maasweg en Maasdijk. 

 
 

                                           
5 Ook de afwerking van het huidige gronddepot wordt hieronder begrepen. 
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8. Beheer  
 
Geschikte standplaatscondities voor de ontwikkeling van Europees beschermde 
habitattypes worden gecreëerd door de inrichting van het projectgebied op een bepaalde 
hoogte en door afwerking met gepast bodemmateriaal. Daarnaast is het beheer bepalend 
voor welke natuurwaarden zullen ontwikkelen.  
Voor de grazige-  en de boshabitattypes werden drie beheerscenario’ s voor het 
toekomstige natuurterrein uitgewerkt. Hiervoor werd vertrokken van de actueel 
aanwezige natuurtypes op het terrein (kartering september 2011) en de beoogde 
inrichting van het gebied.  
 

• Scenario 1: Spontane ontwikkelingen  
• Scenario 2: Jaarrond extensieve begrazing zoals voorzien in het beheerplan.  
• Scenario 3: Beheer op maat van de doelhabitats volgens de 

natuurstreefbeeldenkaart. 
 
Scenario 1: Spontane ontwikkelingen 

  

Over een lange periode wordt geen enkele actieve  beheervorm toegepast, maar het 
terrein is wel onderhevig aan natuurlijke dynamiek zoals waterpeilschommelingen. 
Afhankelijk van de uitgangssituatie levert dit verschillende resultaten op, zowel op korte 
als op (middel)lange termijn. 
 
Op de open bodems die ontstaan na opspuiting, is een snelle vestiging van houtige 
soorten te verwachten. Naakte bodems zijn gedurende enkele jaren, maar vooral het 
eerste jaar het ideale kiembed voor wilgen en andere soorten als berk. Boswilg vestigt 
zich vaak massaal (tot 10000den boompjes per hectare) en groeit zeer snel. Boswilgen 
kunnen op 2-3 jaar tijd meer dan drie meter hoog worden (Van Uytvanck e.a. 2010).  
 
Op de nieuwe, opgespoten terreinen langs de Maas is er een grote kans dat bij spontane 
ontwikkeling zeer snel een min of meer gelijkjarig wilgenbos ontwikkelt. Later kan dit bos 
zich tot een meer soortenrijk bos ontwikkelen met ook soorten zoals gewone es, zwarte 
els, zomereik. Afhankelijk van de natuurlijke dynamiek ontwikkelen zich droge dan wel 
natte types. 
 
Voor de situatie in het projectgebied ‘Randzones’ zijn twee Europees beschermde 
habitattypes gebonden aan de rivierdynamiek van belang (figuur 5). Wilgenvloedbos 
(habitattype 91E0_wvb) ontwikkelt zich enkel bij frequente overstromingen, als gevolg 
een sterk schommelend rivierpeil. Het hardhoutooibos kan in het winterhalfjaar 
overstromen, terwijl de grondwatertafel in de zomer vrij diep kan wegzakken. De overige 
habitattypes uit figuur 5 zijn sterk grondwaterafhankelijk en zullen zich niet ontwikkelen 
in het gebied. 
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Figuur 5: Relatie van de natte boshabitats tot de hoogte van de grondwatertafel in het 

groeiseizoen en de frequentie van overstromingen met oppervlaktewater. Het schema 

geeft de relatieve posities weer. Blauw zijn bostypes op natte bodem, groen de bostypes 

op vochtige bodem (naar De Keersmaeker, Thomaes & Vandekerkhove 2012). 

 
 
Hoewel de ontwikkeling van dergelijke bossen snel kan gaan is de ontwikkeling van 
ecologisch waardevolle bosecosystemen een eerder langdurig proces. De 
wilgenvloedbossen kunnen zich op 50 tot 100 jaar ontwikkelen tot zeer waardevolle 
bossen. Dit type herbergt nauwelijks specifiek aan bos gebonden, traag koloniserende 
soorten en is hierdoor ook minder gevoelig voor landschappelijke isolatie. Bovendien zijn 
de dominante boomsoorten (elzen en wilgen) kortlevende, snelgroeiende en vlot 
verspreidende pioniers. 
 
Wanneer vertrokken wordt vanuit een graslandsituatie, zal spontane ontwikkelingen 
uiteindelijk tot dezelfde types leiden zoals hierboven besproken. De ontwikkeling verloopt 
echter trager en via de klassieke successiereeks grasland-ruigte-struweel-bos. Dit proces 
is reeds aan de gang in het meest noordelijke perceel in de Kleizone. Zowel de ruigte- als 
struweelfase kunnen langdurig standhouden (10-30 jaar). Een dergelijke 
mozaïekvegetatie is echter niet stabiel en zal zonder verder beheer ontwikkelen tot 
hardhoutooibos aan de rivierzijde van de dijk en elzenbroekbos of eiken-berkenbos aan 
de landzijde van de dijk. 
 
Scenario 2: Jaarrond extensieve begrazing 

 
Jaarrondbegrazing is het geschikte beheer om mozaïekvegetaties met graslanden en 
ruigtes van diverse types en hardhoutstruweel (meidoorn, sleedoorn) te laten 
ontwikkelen langs de Grensmaas. De ontwikkeling van de mozaïekvegetaties duurt 10-20 
jaar (voor een soorten- én structuurrijke situatie (Van Uytvanck 2011).  
 
Extensieve begrazing versterkt de aanwezige gradiënten en garandeert meestal een 
voldoende openheid zodat zowel de open pionier- als graslandsituatie kunnen behouden 
blijven. Zeer laagblijvende kruiden bijvoorbeeld, met een grote lichtbehoefte zoals 
bepaalde vetkruidsoorten, kunnen zich alleen maar handhaven in een lage begroeiing 
(Van Looy & De Blust, 1996). In grote gebieden zullen de dichtheden variëren tussen 0,3 
en 0,5 GVE/ha. Kleinere terreinen vereisen een grotere graasdruk over een kortere 
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periode. Extensieve begrazing kan de ontwikkeling van (stekelige) struwelen echter niet 
verhinderen en wellicht is het mozaïek op lange (>30-50 jaar) termijn niet stabiel en zal 
het zich (deels) ontwikkelen tot bos. Vooraf is niet goed te voorspellen hoe lang het duurt 
en waar bosvorming zal optreden. Om bosvorming te verhinderen zijn tijdelijk hogere 
dichtheden (> 0,5 GVE/ha/jaar, Van Uytvanck 2011) nodig of een voldoende hoge 
rivierdynamiek (Van Looy 2006, Van Looy 2009).  
 
Op dit ogenblik zijn goede voorbeelden van de hoger beschreven mozaïekvegetaties met 
grasland, ruigte en struweel aanwezig in het aanpalende Koningsteen, dat reeds geruime 
tijd (± 20 jaar) op een extensieve manier wordt begraasd met Konikpaarden en 
Gallowayrunderen. 
 
Van Braeckel & Van Looy (2007) modelleerden aan de hand van de begrazingsmodule in 
het model Ecodyn de successie van verschillende ecotopen onder extensief graasbeheer 
langs de Grensmaas. Op korte (10 jaar), maar vooral op middellange termijn (50 jaar) 
voorspellen zij in extensief begraasde situaties een sterke ontwikkeling van ruigte, 
struweel en bos in verschillende graslandhabitats (van hoog tot laagdynamisch, 6230 tot 
6510). Extensief graasbeheer is geschikt voor de pioniervegetaties met vetkruiden 
(hoewel rivierdynamiek er bepalend voor is) en open stroomdalgraslanden, maar is 
minder geschikt voor de gesloten graslandvegetaties van glanshavergraslanden en 
kalkrijke kamgraslanden. Voor deze types is er een risico op verruiging. Voor de optimale 
ontwikkeling van deze habitats is een intensiever en gerichter beheer nodig. 
 
Scenario 3. Beheer op maat van de doelhabitats 

 
De keuze van de doelhabitats is afgestemd op de heersende milieucondities, waarbij 
vooral de aan- of afwezigheid van rivierdynamiek doorslaggevend is. Daarnaast echter 
kan het meest optimale / geschikte beheer bepalend zijn voor de ontwikkeling en het 
behalen van een goede staat van instandhouding.  
 
Voor een optimaal beheer van de boshabitats (91E0 en 91F0) is spontane ontwikkeling 
nodig. Dit werd besproken in scenario 1.  
 
Voor het behoud en de ontwikkeling van oevervegetaties van rivieren en beken (3270), 
ruigten (6430) en glanshavergraslanden (6510) is actief beheer nodig. Belangrijke 
randvoorwaarde is dat dit beheer zo snel mogelijk wordt toegepast na aanleg om 
verbossing tegen te gaan. 
 
Regelmatig zal opslag van wilgen en elzen verwijdert moeten worden langsheen de 
waterlijn, om te voorkomen dat oevervegetaties van rivieren en beken (3270) 
dichtgroeien. 
 
Door het te weinig dynamisch milieu, zal successie optreden, afhankelijk van het beheer 
naar wilgenstruweel, ruigten of verruigde graslanden. Het vooropgestelde graasbeheer is 
een geschikte maatregel voor de zone aansluitend met het Koningssteen en voor de 
Beekbeemden gezien de doelstellingen gericht zijn op het creëren van een mozaïek van 
oevervegetaties, grasland, ruigte en bos. Actueel zijn deze zones echter geruderaliseerde 
en vergrast. 
 
Als herstelmaatregel voor sterk geruderaliseerde en vergraste vegetaties (uit sterk 
bemeste situaties) zijn twee maaibeurten, waarbij het maaisel afgevoerd wordt, 
aanbevolen. Wanneer de vegetatie gedomineerd wordt door grassen zoals gestreepte 
witbol, is het nodig de eerste maaibeurt “vroeg” uit te voeren. De tweede helft van mei 
of uiterlijk de eerste week van juni zijn dan de meest geschikte perioden. De tweede 
maaibeurt wordt in augustus of september uitgevoerd. Na jaren maaibeheer (tweemaal 
per jaar) daalt de productie (<6000 kg drooggewicht per hectare per jaar), waardoor een 
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grote soortenrijkdom mogelijk is. Men kan dan meestal ook overstappen op één 
maaibeurt per jaar.  
 
Bij regulier beheer van hooilanden, dijken en wandelpaden is één maaibeurt per jaar 
aanbevolen. Omwille van de zaadzetting van planten en in functie van bepaalde 
doelsoorten, wordt best zo laat mogelijk gemaaid, pas vanaf augustus. 
 
Voor de aaneengesloten blok glanshavergraslanden in het noordoosten van het 
projectgebied is gezien de doelstellingen en inrichting van het terrein vooral een 
maaibeheer aangewezen, eventueel met nabegrazing (Demolder 2012). 
 
Bij regulier beheer is continuïteit in het beheer van belang voor de instandhouding van 
stabiele en soortenrijke begroeiingen. Wanneer de vestiging van doelsoorten uitblijft kan 
men eventueel overstappen naar nabeweiding (Zwaenepoel, 2000). Ook de maaidata zijn 
afhankelijk van de productie. Graslanden met een vrij hoge productie (>6000 kg 
drooggewicht per hectare per jaar) worden in de tweede helft van juni of begin juli een 
eerste maal gemaaid met een tweede maaibeurt in september. Wanneer de vegetatie 
gedomineerd wordt door grassen zoals Gestreepte witbol (dominant stadium) is het 
nodig de eerste maaibeurt “vroeg” uit te voeren. De tweede helft van mei of uiterlijk de 
eerste week van juni is de meest geschikte periode om de dominante grassen uit te 
putten die hun energie dan gebruiken voor het doorgroeien van de bloeistengel en het 
tot bloei komen. Door deze vroege maaibeurt kunnen kruiden en minder productieve 
grassen zoals Gewoon reukgras en Rood zwenkgras vroeger doorgroeien en zo de 
hergroei van dominante grassen onderdrukken (Zwaenepoel, 2000).  
Minder productieve hooilanden worden eind juli of begin augustus gemaaid. Vaak is de 
hergroei hier te beperkt voor een tweede maaibeurt en is nabeweiding een geschikte 
maatregel. Het is belangrijk dat de vegetatie kort de winter ingaat om vervilting te 
voorkomen. Een vervilte grasmat is immers nadelig voor zaadkieming en ontwikkeling 
van jonge planten. Voor graslanden met zeldzame soorten wordt de datum ingesteld in 
functie van hun zaadzetting. Minder productieve graslanden met late maaidata zijn 
wanneer ze in een groter complex voorkomen van groot belang voor de fauna (als 
broedterrein en als uitwijkterrein voor jonge dieren). 
Wanneer kwetsbare soorten aanwezig zijn, zoals kwartelkoning kan men opteren voor 
een mozaïekbeheer waarbij delen van het grasland vroeg (uiterlijk 1 juni) gemaaid 
worden en vervolgens hooguit extensief beweid worden. Andere delen van het grasland 
worden pas na 1 augustus gemaaid. Op die manier wordt broed- en opgroeihabitat 
gecreëerd en kunnen de vogels ongestoord ruien. Dit mozaïekbeheer is ook gunstig voor 
andere diergroepen zoals vlinders en sprinkhanen. Een cyclisch maaibeheer, waarbij 
jaarlijks stroken of delen niet gemaaid worden is hiervoor een alternatief (figuur 6).  
 
Onder het voorgestelde beheer, toegepast op de bestaande grazige terreinen en dijken, 
kan een grote aaneengesloten kern van mesofiel hooiland geschikt voor kwartelkoning 
ontwikkelen in het projectgebied ‘Randzones’. De mate van aaneengeslotenheid en het 
maaibeheer zijn uniek voor de Maasvallei. 
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Figuur 6: mozaïekbeheer met aandacht voor kwetsbare soorten zoals kwartelkoning. 

 
Bij nabegrazing van glanshaverhooilanden worden de dieren best ingeschakeld bij de 
tweede groeipiek van de grassen, meestal in augustus. Om het optreden van 
storingsoorten zoals pitrus, ridderzuring en/of krulzuring te vermijden in natte 
glanshaverhooilanden, mogen de dieren niet te vroeg op het grasland gebracht worden 
(dit is bij te hoge grondwaterpeilen in het voorjaar) of te lang op het terrein blijven op 
het einde van de zomer (bij te hoge grondwaterpeilen in het najaar). 

 
Bij het in beheer nemen van pas aangelegde terrein is het beheer van de uitgangssituatie 
cruciaal. Wilgensoorten vormen zaad in het prille voorjaar, maar ze kiemen rond eind 
mei, begin juni in vochtige, vnl. open bodem. De open bodems die ontstaan na 
opspuiting of aanleg van natuurontwikkelingszones vormen het ideale kiembed voor 
wilgen die er zich massaal (boswilgen vaak tot tienduizenden individuen per hectare) 
kunnen vestigen. Soms kunnen zich ook berken en zwarte elzen massaal vestigen. 
Wanneer niet onmiddellijk wordt ingegrepen, zullen vooral wilgen een probleem vormen 
voor de ontwikkeling van graslandhabitats. Jonge boompjes van 2 tot 3 jaar oud kunnen 
al tot drie meter hoog worden en zullen na maaien (indien dit nog kan) of kappen zeer 
snel weer uitlopen en meerdere stammen vormen van op de grond, waardoor het beheer 
nog moeilijker wordt. Ook begrazing kan dergelijke snelle bosontwikkeling niet tegen 
gaan. Het is dus van belang om reeds in het eerste jaar in te grijpen om deze 
bosvorming tegen te gaan door te maaien. Zaailingen regenereren veel minder goed dan 
jonge boompjes die reeds houtig zijn (na 1 jaar). Bij het verwijderen of maaien moet 
verstoring van de bodem vermeden worden omdat juist op verstoorde plekken wilgen 
kunnen kiemen. 
 
 
CONCLUSIE 

 
Na de herinrichting zoals aangegeven in Royal Haskoning, 2011, en onder het gepaste 
beheer, kan het gebied een significante meerwaarde betekenen voor de habitattypes en 
soorten waarvoor het gebied aangemeld is of waarvoor Gewestelijke 
Instandhoudingsdoelen geformuleerd zijn:  

• Voor de habitattypes 3150, 3270, 6510 en 91E0 kan een goede staat van 
instandhouding bereikt worden.  

• Voor de soorten Europese bever, otter, bittervoorn, kleine modderkruiper, 
rivierdonderpad en rivierrombout kan een significante meerwaarde worden 
geboden.  

 
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek adviseert daarom om het gebied ‘Randzones’ 
zoals aangegeven op figuur 1 (digitaal in bijlage I), bijkomend aan te melden als SBZ-H. 
 



 

 

 

 
26/29 

 

INBO.A.2011.70 

 

Een uitbreiding van de SBZ-H is aangewezen gezien de kenmerkende habitattypes en 
soorten zich doorheen het ganse gebied ‘Randzones’ situeren, volgens een natuurlijke 
ecologische zonering. 
Op basis van recente gegevens en van de vastgestelde Gewestelijke 
Instandhoudingsdoelen is het aangewezen de aanmelding inhoudelijk uit te breiden met 
de habitattypes 3150, 3270, 6510 en 91E0 en met de soorten Europese bever, 
rivierdonderpad en rivierrombout.  
 
De Maasvallei is de voornaamste SBZ-H in Vlaanderen voor de habitattypes 3270 en het 
subtype Wilgenvloedbos van habitattye 91E0 en moet beschouwd worden als 
representatief en van groot belang voor de instandhouding van deze habitattypes in 
Vlaanderen. Binnen het gebied ‘Randzones’ komen deze habitattypes actueel zwak 
ontwikkeld voor, maar zijn de ontwikkelkansen groot. Zowel het wilgenvloedbos (91E0) 
als de slibrijke oevers (3270) zijn op dit ogenblik zeer zeldzame habitats, met langs de 
Maas een beperkte verspreiding. Voor beide types is een geschikte standplaats (in de 
eerste plaats de aanwezigheid van rivierdynamiek), de belangrijkste randvoorwaarde 
voor hun behoud en ontwikkeling. 
 
Met de voorgestelde afwerking van de ondiep water zone kan zich een grote bijkomende 
oppervlakte van het habitattype 3150 ontwikkelen.  
 
Het gebied ‘Randzones’ maakt actueel reeds deel uit van het leefgebied van een 
populatie bever. Voor de otter is het een kansrijke locatie voor een vestiging. Voor beide 
bijlage II soorten is de Maasvallei essentieel.   
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BIJLAGEN 

 
1) Digitale afbakening 
 
2) Bijlage V van het Decreet natuurbehoud 
Deze bijlage bevat de criteria betreffende de selectie van gebieden die kunnen worden 
aangewezen als gebieden van communautair belang en als speciale beschermingszones. 
 

A Criteria voor de beoordeling van het gebied voor een type natuurlijke habitat van 
bijlage I van dit decreet  

a) mate van representativiteit van het type natuurlijke habitat in het gebied;  

b) door het type natuurlijke habitat bestreken oppervlakte van het gebied ten opzichte 
van de totale door dit type natuurlijke habitat op het nationale grondgebied 
bestreken oppervlakte;  

c) mate van instandhouding van de structuur en de functies van het betrokken type 
natuurlijke habitat en herstelmogelijkheid;  

d) algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van 
het betrokken type natuurlijke habitat.  

B. Criteria voor de beoordeling van het gebied voor een soort van bijlage II van dit 
decreet  
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a) omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van 
de populaties op het nationale grondgebied;  

b) mate van instandhouding van de elementen van de habitat die van belang zijn voor 
de betrokken soort en herstelmogelijkheid;  

c) mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke 
verspreidingsgebied van de soort;  

d) algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van 
de betrokken soort.  

 


