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I. Kader geplande ingreep en Habitatgebied Grensmaa s 
 
I.1 Mitigatiemaatregelen Grensmaas 
 
Het huidige Grensmaasplan VKA-2003 heeft een verlagend effect op de gemiddelde 
grondwaterstanden in de omgeving (met name Vlaamse zijde). In dit kader zijn verschillende 
mitigatiemaatregelen in het plangebied zelf ontwikkeld. Eén ervan is de aanleg van 
zogenaamde grinddrempels in de rivier.  
Grinddrempels zijn drempels dwars of diagonaal op de stroomrichting in het zomerbed. Doel 
van de drempels is om na de uitvoering van de ingrepen de waterstanden bij lagere afvoeren 
te verhogen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat naast de grinddrempels ook een 
grindrug wordt aangelegd op de oever van de grotere vergravingslocaties. Nevendoel van de 
grinddrempels is om de insnijding van de Grensmaas lokaal tot staan te brengen en de 
insnijding van de voorbije decennia zo mogelijk deels op te heffen.  
In dit stuk worden de criteria voor grinddrempels beschreven met betrekking tot de 
aanwezige habitat in de bedding, en met name de beschermingsstatus van deze bedding. 
Het eerste uitgewerkte ontwerpvoorstel wordt in het licht van deze beschermingsstatus 
geanalyseerd. Tevens wordt een voorzet gegeven voor de opmaak van 
instandhoudingsdoelstellingen voor het habitat van de Grensmaasbedding.   
 
 
I.2 Habitatgebied Grensmaasbedding 
 
Vanuit de Habitatrichtlijn is alleen de Nederlandse kant van de bedding van de Grensmaas 
aangemeld bij de Europese Commissie als Habitatrichtlijngebied. De beschermingszone is 
weergegeven in figuur 1. Vogelrichtlijngebieden komen in het ingrepengebied van het 
Grensmaasproject niet voor. 
 
Kenmerken: 
NL9801075 Bedding van de Grensmaas 
Provincie: Limburg.  
Gemeenten: Maasbracht, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, Echt-Susteren.  
Oppervlakte: 301 ha. 
 
In de onderstaande tabellen zijn de habitattypen en soorten opgenomen op basis waarvan 
de Grensmaasbedding is aangewezen. Tevens is kort het voorkomen ervan aangegeven. De 
figuur toont de afbakening van het beschermd gebied. Hierop wordt in de volgende 
hoofdstukken uitgebreid ingegaan. 
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Nummer Soort Prioritair status in de Grensmaas 
1095 Zeeprik Nee Anadrome soort; trekt incidenteel door de Grensmaas 
1099 Rivierprik Nee Kleine aantallen in de Grensmaas, vermoedelijk niet als populatie in de bedding 
1106 Zalm Nee Anadrome soort; trekt incidenteel door de Grensmaas 
1134 Bittervoorn Nee Geen populaties in de bedding (ongeschikt biotoop) 
1149 Kleine modderkruiper Nee Geen populaties in de bedding (ongeschikt biotoop) 
1163 Rivierdonderpad Nee Over de volledige lengte van de Grensmaas 

 

Nummer Beschermd habitattype Prioritair voorkomen in deelgebied 
3260  Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot de 

Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-
Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion) 

Nee In zeer onder ontwikkelde en incidentele vorm 

3270  Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot de 
Rivierganzenvoet-associatie en/of het Moerasandijvie-verbond 
(Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.) 

Nee Op alle slikoevers 

91E0  *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus 
excelsior) (Alno-Padion, Alnion  
incanae, Salicion albae) 

Ja Hierbij gaat het om de ooibossen van 
Koningsteen en rond de Visplas en de Brand 

Figuur 1 Begrenzing Speciale Beschermingszone 

Grensmaas (gebied 29-NL) 
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Deze nota beschrijft de mogelijk optredende effecten van de genoemde ingreep (zoals 
verder beschreven) op de aanwezige habitats en soorten in het habitatgebied. 
 
 
II. Habitat rivierbedding Grensmaas: definitie goed e staat van instandhouding 
 
Grinddrempels in beschermd habitat moeten voldoen aan de criteria voor een gunstige staat 
van instandhouding voor aangewezen habitats en soorten. Voor de Grensmaasbedding 
beschouwen we meer in detail de habitatvereisten voor vegetaties van stromende wateren 
van Ranunculion fluitantis, en de reofiele vissoorten Rivierdonderpad, Barbeel, Kopvoorn en 
trekvissen Zalm/Zeeprik/Rivierprik. 
 
Een beschrijving van de beschermde habitats en soorten met inschatting van status is op dit 
moment enkel op nationaal niveau gebeurd naar de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de 
habitats en soorten van de Grensmaasbedding zijn voorlopig de volgende inschattingen 
gemaakt van de staat van instandhouding op nationaal niveau (Ministerie van LNV, concept 
Natura2000-doelendocument 30 september 2005).  
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3260_A Beken en rivieren met waterplanten M M M M M 

3270 Slikkige rivieroevers G G G G G 

H1095 Zeeprik  M M M ? M 

H1099 Rivierprik  G G G ? G 

H1106 Zalm  Z M Z M M 

H1134 Bittervoorn   M G ? G M 

H1149 Kleine modderkruiper  G G ? G G 

H1163 Rivierdonderpad  M M G G G 

Een typebeschrijving is wel voor het Grensmaasgebied afzonderlijk aanwezig: 

H3260 Beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels (subtype A) 
Natura 2000 doel:  
Behoud van huidige verspreiding, omvang en kwaliteit. 
Toelichting:  
Het habitattype in de vorm fan begroeiingen met Vlottende waterranonkel is vooralsnog 
beperkt tot incidentele waarnemingen 

H3270 Slikkige rivieroevers 
Natura 2000 doel: 
Behoud van de huidige verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.  
Toelichting: 
Het betreft een pioniertype dat altijd ergens aanwezig dient te zijn, maar niet persé altijd op 
dezelfde locatie, in dezelfde hoeveelheid of in eenzelfde Natura 2000-gebied. Voor de 
langere termijn is voldoende ruimte voor rivierdynamiek (overstroming met sedimentatie- en 
erosieprocessen) van belang voor  behoud van het type.  
In de bedding van de Grensmaas komt het voor in een bijzondere vorm met veel zeldzame 
soorten. 
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H1095 Zeeprik  
Natura 2000 doel:  
Herstel van trekroutes en opgroeigebied.  
Toelichting: 
Zeeprik lift mee met Rivierprik en Zalm. De Grensmaas is als doortrekgebied van groot 
belang en een opgroeigebied van vermoedelijk gemiddeld belang.  
 
H1099 Rivierprik  
Natura 2000 doel:  
Behoud van huidige verspreiding, populatiegrootte, trekroutes, opgroeiplaatsen en 
paailocaties.  
Toelichting: 
Omdat de rivierprik minder ver de rivieren optrekt en de soort wereldwijd in een veel 
beperkter gebied voorkomt en de Nederlandse rivieren hierbij een wezenlijke rol spelen, 
bestaat er in ons land een grotere opgave voor rivierprik dan voor de zeeprik. De populatie 
zal duurzamer worden door het verbeteren van de verbinding met de Maas. 
 
H1106 Zalm 
Natura 2000 doel:  
Herstel van de trekroutes (passeerbaarheid, waterkwaliteit en ‘bijvangst’) ten behoeve van 
een duurzame, internationale populatie in het stroomgebied van de Rijn en Maas.  
Toelichting: 
In Nederland ligt op de eerste plaats een opgave in het passeerbaar maken van de barrières 
van de grote rivieren vanuit zee, met name in het Haringvliet, de Afsluitdijk en in iets mindere 
mate het Krammer-Volkerak. Potentieel is de Grensmaas een doortrekgebied van groot 
belang voor de Maaspopulatie. 
 
H1134 Bittervoorn 
Natura 2000 doel: 
Het streven is om het voorkomen van de bittervoorn in de kernleefgebieden te consolideren. 
Binnen het Natura 2000-netwerk ligt er een opgave tot herstel van het natuurlijke leefgebied 
in overstromingsvlaktes langs de rivieren en de mondingen van beken.  
Toelichting: 
De opgave ligt voor het belangrijkste deel buiten het Natura 2000-netwerk.  
Voorstel voor de Grensmaas tot het verwijderen van deze soort uit de database.  
 
H1149 Kleine modderkruiper  
Natura 2000 doel:  
Het streven is om het (algemeen) voorkomen van de kleine modderkruiper in Nederland te 
consolideren. Het is met name van belang om de soort in de kern van zijn 
verspreidingsgebied (rivierengebied, Biesbosch, veenweidegebied Zuid-Holland/Utrecht, 
Noordwest-Overijssel, Noord-Holland, Overijsselse Vechtdal en beekdalen van Noord-
Limburg e.o.) in hoge aantallen en wijd verspreid te behouden.  
Voorstel voor de Grensmaas tot het verwijderen van deze soort uit de database.  
 
H1163 Rivierdonderpad   
Natura 2000 doel:  
Behoud omvang en kwaliteit van leefgebied in de grote wateren en uitbreiding van het 
leefgebied in de beken.  
Toelichting: 
Herstel van de soort in beken is van belang voor de instandhouding van het 
verspreidingsgebied, maar niet voor de populatieomvang (hoogstens 10 % zit in beken). De 
Grensmaas vormt met zijn stenige bodem een belangrijk natuurlijk leefgebied. Ook de 
monding van de Geul is een belangrijke locatie voor deze soort.  
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Voor de specifieke beschermingszones werden kernopg aven geformuleerd. Hier 
nemen we deze over die betrekking hebben op de bedd ing: 
 
Kernopgaven: 
3.01 Trekvissen: geen barrières in de trekroute van zalm, zeeprik, rivierprik en elft. 
3.02 Waterplanten: behoud van beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) 
3260_B 
3.04 Grindbanken met pioniervegetaties: behoud en uitbreiding van slikkige rivieroevers 
3270 en grindbanken met pioniervegetaties
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II.1 Vereisten habitats en soorten 
 
Het voorkomen en de verspreiding van levensgemeenschappen in waterlopen wordt bepaald 
door de interactie tussen de systeemopbouw en de afvoerkarakteristiek in de tijd. De 
levensgemeenschappen worden best beschreven binnen een aantal kenmerken van het 
watersysteem (Coeck ea 2003).  

Stroming en lengteprofiel 
Het stromingskarakter van de waterloop, gekarakteriseerd door een specifiek verloop van 
verval, diepte en breedte, heeft een grote invloed op het voorkomen en  de verspreiding van 
organismen. 
De variatie in het beddingmilieu hangt samen met verschillen in aard en sterkte van de 
stroming. Zo is het patroon van "pools-riffles"- of stroomkuilen en meanderbochten van groot 
belang in het onderhouden van een uitgebreide aquatische levensgemeenschap. "Pools" en 
buitenbochten voorzien in beschutting (door diepte en voor pools ook door de trage 
stroming) voor vissen. De "riffles" (~ grinddrempels) zijn plaatsen met snelstromend, 
turbulent en goed met zuurstof verzadigd water. Het zijn voor reofiele vissoorten typische 
foerageer- en paaiplaatsen. Toepassing van gangbare formules voor de opeenvolging van 
riffles, geeft voor de Grensmaas een ‘natuurlijke’ tussenafstand van 800m tussen 2 riffles in 
bochten en 400m in rechte stukken. (Voor een stabiele drempel rekenen met een lengte van riffle 
tot riffle van 6 tot 7, 5 X de breedte van de rivier.  Voor rechte rivierstukken is het vaak minder; 3 X de 
breedte (Nelson 1990).) 
Naast deze grotere mesohabitatpatronen van meanders en stroomkuilen is er op lokaal 
niveau natuurlijk ook een uitgebreide waaier aan (micro)habitats voorhanden naargelang 
diepte, stroomsnelheid en verval in de bedding. 
Essentieel is dus de ruimtelijke opeenvolging en beschikbaarheid van habitats voor 
verschillende levensstadia en functies. Een goede kennis van de habitatvereisten in 
verschillende levensstadia en tijdens verschillende periodes van het jaar is dan ook een 
absolute noodzaak bij de planning van een ecologisch verantwoorde inrichting en beheer.  
Om te overleven voeren riviervissen immers complexe cycli van verbreiding en migratie uit. 
Eenvoudig gesteld migreren de meeste vissoorten tussen drie habitattypes: 
overwinteringshabitat, fourageer- en opgroeihabitat en voortplantingshabitat. Hierbinnen 
dient dan op microschaal nog eens een onderscheid gemaakt te worden tussen 
activiteitszones enerzijds en rust/schuilplaatsen anderzijds. Afhankelijk van soort tot soort en 
van de lokale omstandigheden kunnen deze habitats vlak bij mekaar liggen of tientallen of 
zelfs honderden kilometers uit elkaar. Een duurzame populatie van riviervissen kan zich 
enkel handhaven indien voor alle leeftijdscategorieën voldoende aanbod aan habitat 
aanwezig is en als migraties tussen deze habitats mogelijk is. 

Substraat en bodemkenmerken 
Grindfracties in de bedding variëren volgens de optredende stroomsnelheden. Omwille van 
de hoge stroomsnelheden die in de huidige versmalde bedding optreden bij hogere 
waterstanden, is het beddingmateriaal over het grootste deel van de huidige bedding 
afgepleisterd met een grove grindfractie (D50: 35cm). Deze fractie blijkt evenwel bij elke 
afvoerpiek (vanaf beddingvullende 1500m³/s) toch nog mobiel te worden, d.i. de afpleistering 
doorbroken, zodat er voor stabielere gemeenschappen weinig plaats is. Voor het 
Ranunculion fluitans is enige stabiliteit van het substraat een vereiste om duurzame vestiging 
mogelijk te maken (de la Haye 1994). 
Voor de reofiele vissoorten is de granulometrie en stapeling van het bodemsubstraat van 
belang voor de paaihabitat; de belangrijkste fractie die momenteel echter te beperkt 
voorkomt is de fijne grindfractie (0.1-5cm).  
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Erosie en sedimentatie 
De waterloop zorgt via erosie en sedimentatie voor het ontstaan van de kenmerkende 
patronen van habitats zowel in het water als op de oevers. Op de pioniersmilieus van 
sedimentatieplekken in oevers treffen we voor rivieren kenmerkende 
plantengemeenschappen, die voor de Grensmaas mee zijn aangemeld voor het beschermd 
habitat.  
De belangrijkste associaties die langs de Grensmaas aangetroffen worden, zijn te 
onderscheiden naar sediment- en erosiekarakteristiek. De associatie van ganzevoeten en 
beklierde duizendknoop koloniseert de ’s zomers droogvallende zandige en slibbige 
strandjes. Deze gemeenschap van forse, snelgroeiende éénjarige soorten komt algemeen 
voor op voedselrijke sedimentplekken. Dankzij de aanvoer van zaden via het water kan deze 
gemeenschap zeer soortenrijk zijn. Kenmerkende soorten zijn verschillende ganzevoeten, 
knopige en beklierde duizendknoop en uitstaande melde. Ook de ontwikkeling van bos op de 
oevers verloopt in directe relatie met de sedimentatieprocessen. Diverse wilgensoorten en 
zwarte populier als kenmerkende oeverboomsoorten leggen de sedimentoevers vast en 
stimuleren vaak nog de processen van erosie en sedimentatie in de waterloop. 
Kenmerkende soorten van de Grensmaashabitats (prioritaire gemeenschap van alluviale 
bossen) zijn voorts de Zwarte populier en Bittere wilg die op dit moment bijna uitgestorven 
zijn, omwille van het ontbreken van de morfodynamiek, namelijk het ontbreken van 
sedimentatie van banken in de bedding (Vanden Broeck ea 2002, Van Looy & De Blust 
2002). Dit gebrek aan sedimentatie binnen de huidige versmalde bedding werd eveneens 
aangegeven voor loopkevergemeenschappen en de morfologische ontwikkeling van 
pilootprojecten (Van Looy 2003/2005). 
De plaats en mogelijkheden van sedimentatie van verschillende textuurfracties binnen de 
bedding worden bepaald door de geometrie/het profiel van de bedding (verval, breedte, 
diepte) en de aanwezigheid van locale structuren (grindbanken, eilanden, struiken, 
drempels!) die de stroompatronen in de bedding bepalen.  

Waterkwaliteit en zuurstofhuishouding 
De waterkwaliteit is uiteraard een belangrijk habitatkenmerk voor het aquatische milieu. 
Zuurstofhuishouding in de Grensmaas is kritiek bij lage afvoeren. Zowel de grote fluctuaties 
(meer dan 10mg/l in dag-nachtverloop) als de lage waarden kunnen problemen opleveren 
voor gevoelige rivierorganismen (Noordhuis 2000). Voor reofiele vissoorten, die de meest 
zuurstofgevoelige zijn (Witteveen & Bos 1993), worden kritische waarden (minimumwaarde) 
genoemd van 8 mgO2/l, waarden die frequent onderschreden worden in de huidige situatie 
(Noordhuis 2000).  
Naast de zuurstofgehalten is ook de temperatuur van het Maaswater een kritische factor, 
zeer gevoelig in de huidige laagwatersituaties en belangrijk naar toekomstige ontwikkelingen 
in het Maasstroomgebied (oiv klimaatsverandering). Temperaturen boven 25°C zijn lethaal 
voor salmoniden. In juni 1996 werden temperaturen van 26°C geregistreerd en locaal in de 
Grensmaasbedding zal de temperatuur ’s zomers nog hoger zijn (op ondiepe, 
traagstromende delen). Boosdoener zijn in de eerste plaats de koelwaterlozingen, maar dit is 
zeker een belangrijk aandachtpunt naar het ontwerpen en creëren van stilstaande plaatsen 
in de bedding bij lagere afvoeren (bij aanleg drempels). 
Ook de eutrofiërende stoffen in de Maas zijn nog een aandachtspunt voor de waterkwaliteit 
en ook deze zorgen voor problemen in laagwaterperioden voor traagstromende of 
stilstaande delen van de bedding. 
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Selectie kritische habitatkenmerken 
 
Voor de vegetatie kunnen we de kritische milieueisen van Vlottende waterranonkel 
oplijsten (de la Haye 1993,1994). Als het aantal plekken in de Grensmaas dat aan 
deze eisen voldoet toeneemt, zullen de kansen voor Vlottende waterranonkel 
aanzienlijk toenemen. 
 
Milieukenmerk Periode criterium omschrijving 
diepte Zomer 0-50cm Grootste deel zomerperiode 
 Winter 0-3m Geschatte maxima 
stroomsnelheid  10-90cm/s Bij gemiddelde zomerafvoer 
substraat  grind Enige stabiliteit is nodig 
nutriëntengehalte   laag Anders perilithongroei 
slibgehalte  laag Belet kieming 
droogvallen  niet of nauwelijks Minstens de wortels moeten 

nat blijven 
stroomluwte zomer niet/nauwelijks Voor vestiging van stekken 

wel een beetje 
 winter wel Om duurzaam te kunnen 

vestigen 
  
 
Voor de beschermde soorten, kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 
grotere trekvissoorten die het gebied enkel moeten kunnen passeren (zalm, zeeprik, 
rivierprik) en de Rivierdonderpad als soort die z’n volledige levenscyclus in het gebied 
doorbrengt.  
Voor de trekvissen is de vlotte passeerbaarheid van de aanwezige/toekomstige 
drempels in het gebied een criterium. Dit criterium geldt evenwel net zo goed voor de 
aanwezige vispopulaties (bv. van Rivierdonderpad), die doorheen het jaar en tussen 
levensstadia vele bewegingen binnen het gebied moeten kunnen volbrengen. 
  
Voor de Rivierdonderpad kunnen de volgende habitatvereisten geformuleerd worden 
(op basis van Crombaghs ea 2000, De Vocht ea 2003): 
  

Diepte (cm) optimum  30-40 

Diepte juvenielen 10-50 

Diepte adulten 30-150 

Stroomsnelheid (m/s)  0,3 – 0.5 

% O2 verzadigd  80-120 

Aantal mg O 2/l 8-12,5 

Bodemgranulometrie  0-5 cm  
Preferentie: zand en fijn grind 

Perilithon  Afwezig 
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II.2 Huidige situatie Grensmaas Habitat (ongunstige  staat van instandhouding) 
In het onderzoek naar de vispopulatie van de Grensmaas werden de Barbeel en Kopvoorn 
als meest typerende soorten voor de aanwezige reofiele visgemeenschap aangegeven, en 
belangrijke analyses van de huidige habitat uitgevoerd (De Vocht ea 2003). 
Voor Barbeel en Kopvoorn gebeurde een inschatting van de fractie aan beschikbare 
fijngrindige banken in de zomerbedding, gecombineerd met een aandeel geschikt paaihabitat 
bij beekmondingen, op basis van de observaties in de huidige bedding. Dit uitgevoerde 
onderzoek naar de populaties van stroomminnende vissen in de Grensmaas geeft een 
oppervlakte van effectieve paaiplaatsen voor barbeel van minder dan 150 m² en voor 
kopvoorn 861 m² (De Vocht ea 2003).  Dit staat in schril contrast met wat uit de 
habitatmodellering [Witteveen en Bos 2000, van Rooij ea 2000, Liefveld 2003] naar voor 
komt. Voor barbeel vormt het aanbod aan geschikte grindfractie een groot probleem.  Er is te 
weinig fijn grind met diameter 2-5 cm. Barbeel reageert goed op een sterke rivierdynamiek.  
De huidige populatie wordt gedomineerd door vissen in de jaarklassen van de periode 1992-
1995, een periode met extreme hoogwaters waarbij uitzonderlijke erosie- en 
sedimentatieprocessen optraden. De hogere winterdynamiek van februari 2002 
weerspiegelde zich in een hoger aanbod aan fijn en recent geërodeerd grind in de bedding 
en een hoger rekruteringsucces t.o.v. de voorbije jaren. 
Voor de huidige bedding zijn positieve ontwikkelingen vastgesteld ten gevolge van de 
uitvoering van het pilootproject Meers. De daar ontstane beddingdiversiteit is van groot 
belang voor de populatie van stroomminnende vissen in de Grensmaas. De 
rivierdonderpadden, kopvoorns en barbelen profiteren sterk van de stroomdiversiteit in dit 
deel van de rivierbedding (Gubbels 2000, Kurstjens 2000, Van Looy 2005).    
 
De verbetering van de waterkwaliteit blijft een belangrijke randvoorwaarde voor de 
meeste stroomminnende vissoorten in de Grensmaas. In het overzicht van knelpunten 
voor vissoorten in de Grensmaas (Schouten en Quak, 1994), is voor de gebruikte 
gidssoorten zuurstof het belangrijkste knelpunt, naast het debiet voor de Barbeel. 
Zuurstofgehalten blijven een kritische factor tijdens de laagwaterperioden. Een 
verdere verbetering van de waterkwaliteit, voornamelijk vermindering van organische 
belasting, zoals voorzien in het Maasactieprogramma (ICBM 1998), is dus een 
noodzaak voor de beschermde soorten in het gebied.    
 
Meest kritische habitatvereisten in huidige situati e 
De gidssoorten Barbeel, Kopvoorn en Rivierdonderpad worden voor de beoordeling 
van de levensvatbaarheid van populaties, overwegend afgewogen op de paaihabitat. 
Hoewel het onderzoek naar de populaties van Barbeel en Kopvoorn (De Vocht ea 
2003, Coeck ea 2000) ook de juveniele stadia en hun habitat als kritisch beschouwt, 
is het areaal paaihabitat de best te kwantificeren parameter in het gebied. 
 
Paaihabitat reofiele vissoorten (gidssoort Barbeel): 

Diepte (cm)  30-50 

Stroomsnelheid (m/s)  0,4 – 0.85 

Helling (‰)  0-20 

Temperatuur (°C)  13-15 

% O2 verzadigd  100-120 

Aantal mg O 2/l 10-12,5 

Granulometrie  0-5 cm  

Perilithon  Afwezig 
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Voor de paaihabitat van de Kopvoorn komen nog sneller stromende delen van riffles in 
aanmerking, met iets grover grind (5-10cm), hoger stroomsnelheid (0.8-1 m/s), hoger 
temperatuur (15-18°C) en lagere diepte (20cm). Voor  de Rivierdonderpad zullen net de iets 
trager stromende delen binnen de range van de Barbeel (0.4-0.6 m/s) in aanmerking komen. 
Als meest kritische habitatkenmerk kwam uit het onderzoek de aanwezigheid van sediment 
van de fijne grindfractie in de stromende bedding naar voor, essentieel voor paaibedden voor 
reofiele vissoorten en op dit moment veelal ontbrekend omwille van een groffe, immobiele 
pleisterlaag die bedekt is met perilithon. Voor de Barbeel werd vastgesteld dat paaihabitat 
bestaat uit losliggend zeer fijn grind, vers afgezet sediment dus, waarin de vrouwtjes 
eenvoudig een kuiltje kunnen graven. 
 
Bij de ontwerpcriteria moeten we dus een combinatie van zuivere habitatkenmerken van 
dieptes en stroomsnelheden alsook morfologische kenmerken op een iets ruimer tijd-
ruimteschaal bekijken. 
 
 

 
Lokalisaties van de gezenderde Barbelen 4, 6 en 8 tijdens de paaiperiode in 2002 ter hoogte van 
eilandje Meers. (De Vocht et al., Figuur 6.14) 
 
Deze foto toont de paaihabitatvereisten bovenop een drempel (‘stroomriffle’) voor de 
Barbeel. De aanwezige erosiewand geeft meteen aan dat er een sedimentbron aanwezig is.  
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III. Ontwerpcriteria grinddrempels 
 
III.1 Habitatcriteria 
 
Conditionerende criteria 

- Onderlinge afstand drempels: minimum 400m  uit elkaar 
 
- Gevarieerde granulometrie beddingmateriaal voorzien; dit kan bekomen worden door 

met tout-venant  te werken/aanvullen; de aanwezige stroomsnelheden bij zomer- en 
winterafvoeren zullen dan voor een uitfiltering zorgen en een gegradeerd 
beddingsubstraat-patroon opleveren. 

 
- Om te sterke krachten te vermijden, zorgen dat breedte-diepteverhouding bedding ter 

hoogte van de drempel lokaal >20 is ofwel de beddingvullende breedte 120m  
bedraagt. Op die manier kan er lokaal sedimentatie en beperkte erosie optreden die 
gunstige habitatontwikkelingen op en rondom de drempels zal doen ontstaan. 
Eventueel kan een aansluitende oeverafgraving oplossing bieden/bij de meeste 
drempellocaties en geplande uitvoeringen is dit natuurlijk voorzien in het project. 

  
- Lokaal verlies aan aanvulmateriaal in rekening brengen ; afpleistering doet tout-

venant 40-60 cm inzakken volgens literatuur (MER 1998).  
 

- Beperken van erosie-effect, te hoge stroomsnelheden voor habitat en ontstaan van 
sprongen bij drempels vermijden door voldoende brede en geleidelijke ‘drempels’  

  
- Beperken grote partijen gestuwd water en hoge dremp els  die migratiebarrières bij 

laagwater vormen, door eerder een extra drempel  te voorzien (bv. ook voor 
probleem Itteren kunnen locaal kleine drempels in combinatie met de stroomruggen 
voor oplossingen zorgen 

 
 

 

 
Figuur doorsnede grinddrempel uit 1e nota ontwerp en randvoorwaarden, met 
voorgestelde wijzigingen in rood. 

 
 

Voorgestelde wijzigingen in rood: 
- afwerking volledig in tout-venant 
- heel glooiende hellingen, zodat de drempels minimaal 25m op- en aflopen.  
- geen grindaanvulling in bedding buiten deze zones 
- laagwatergoot minimaal 25m breed 
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Habitatcriteria 
 
Een brede, glooiend op- en aflopende drempel (min. 25m aan elke zijde, als streefwaarde 
kan gesteld 25m voor een drempelhoogte van 0.5m) in toutvenant-materiaal opgebouwd, 
met een vrij gelijkvormige hoogte (laagste deel minimaal 25 breed) zal een gunstig 
(stroomriffle) habitat doen ontstaan. Vóór en na de drempel zullen ook interessante 
habitatontwikkelingen voordoen, eveneens van groot belang voor de vissoorten en 
waterplanten.  
De belangrijkste habitatkenmerken zijn hierboven reeds aangehaald en kunnen in het veld 
gemonitord worden op pilootlocatie. De onderstaande criteria die reeds gestaafd zijn aan 
veldwaarnemingen op huidige drempelstructuren zijn de voornaamste habitatcriteria die we 
momenteel reeds kunnen formuleren. 
 
 
  
 
III.2 Algemene ontwerpcriteria en toetsing 
 
Vanuit ervaring met huidige grinddrempels (zowel kunstmatige als natuurlijke) in de 
Grensmaas, kunnen een aantal algemene conclusies geformuleerd worden ten aanzien van 
het geschetste ontwerpprofiel en de gangbare denkpistes vanuit de ecologische en tegelijk 
de overige geformuleerde ontwerpcriteria voor de mitigatiegrinddrempels.  
 
 
Geen gootvormig profiel (of V-vorm), omwille van criteria habitat, morfologie en veiligheid: 

• in een stroomgoot is de snelheid te hoog en dus ongunstig habitat, het maakt de 
drempels tevens niet meer passeerbaar voor (trek)vis bij lage afvoer, wat ook 
onaanvaardbaar is. 

• De stroomgoot centraliseert krachten, bundelt erosie en geeft aanleiding tot insnijding   
• ze doet tevens gevaarlijke stroomwervels ontstaan net na de drempel. 

 
Gebruik van breuksteen is omwille van een zelfde reeks criteria onaanvaardbaar; 

• ze vormen ongunstig habitat voor de reofiele vissoorten; ook al worden ze nog 
afgedekt, ze komen gegarandeerd bloot te liggen in de bedding. 

• ze vormen morfologisch een ongunstig element omdat ze een gegradeerde afzetting 
van fijnere grindfracties en processen van bankvorming rond de drempels zullen 
verhinderen  

• ze vormen een rivierkundig gevaar omdat ze een sprongzone in de bedding zullen 
doen ontstaan bij hoogwaters (beddingvullende afvoer); de breuksteendrempel bij 
Kerkeweerd zorgde voor een kritieke situatie aan Vlaamse zijde in 1993 en ook bij de 
recentere hoogwaters reageerde de rivier er nog op door hier de oever aan te vallen. 

• veiligheid kanoërs; de stroomversnellingen bij Maaswinkel en Kerkeweerd zijn 
gevaarlijk (met dodelijke accidenten afgelopen jaren) juist door de aanwezigheid van 
veel breukstenen en een smalle stroomgoot met hoge versnelling en stroomwervels 
tot gevolg. 
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IV. Conclusies 
 
Voorlopig, en gezien de slechts zeer beperkt aanwezige gunstige toestand van de 
habitat op dit moment, kunnen we twee belangrijke criteria onmiddellijk naar voor 
halen en onderstrepen in de huidige ontwerpfase,  
namelijk het niet voorzien van gootprofielen , maar juist brede, glooiende drempels 
zowel in lengte- als dwarsprofiel, 
en als tweede het niet toepassen van breuksteen  aangezien dit zeer ongunstige 
effecten heeft naar habitatontwikkeling voor de Grensmaasbedding (en er op dit 
moment al te veel van dit beddingvreemd materiaal aanwezig is!). 
 
De overige besproken habitatcriteria en criteria voor een gunstige staat van 
instandhouding, kunnen opgevolgd worden in de pilot en bij het verdere ontwerpen 
van de grinddrempels. 
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