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Voorwoord 

Rijkswaterstaat De Maaswerken is voornemens een bodem- en oeverbescherming aan te 
brengen in de Grensmaas ter hoogte van enkele flessehalzen waar de oeverstabiliteit 
bedreigd wordt. Uit de monitoring op de Grensmaas is gebleken dat ten aanzien van de 
stabiliteit bepaalde delen van de oever als potentiële risicolocaties gezien moeten worden. 
Op deze locaties (Itteren, Berg aan de Maas en Obbicht) zijn schadebeelden waargenomen of 
is de verwachting dat deze kunnen optreden. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere 
erosie (stroombeeld) en geotechnische instabiliteit van de oever.  

In november is opdracht verleend aan adviesbureau Movares om advies uit te brengen ten 
aanzien van de volgende aspecten: 

1. Bepalen of de oever op de genoemde locaties instabiel zijn of door de toekomstige 
ingrepen op de grensmaas instabiel worden. Tevens is gevraagd om voor de locatie 
Itteren, waar vanaf km 20,0 rivierverruiming gaat plaatsvinden, te onderzoeken of 
een geleidedam kan bewerkstelligen dat de kade stabiel blijft bij het instromen van 
het water naar de rivierverruiming Itteren. 

2. Indien instabiliteit aan de oevers optreedt, dient hiervoor een oplossing aangedragen 
te worden. 

In de opdracht is tussen de onderdelen 1. en 2. een Go/ no Go moment ingepland. Hiervoor 
is overleg gepland met zowel hydraulisch deskundigen, met beheerders en met ecologen 
begin januari om vanuit de verschillende invalshoeken hier in een vroege fase afstemming te 
bereiken. Voorafgaand aan dit overleg en beslismoment, werd reeds opdracht gegeven de 
ecologische randvoorwaarden en aanwezige natuurwaarden in beeld te brengen, ter 
voorbereiding van de opmaak van een passende beoordeling en natuurtoets voor deze 
ingrepen. 

Er is besloten tot een GO op basis van technische criteria. Vervolgens is het van belang om 
concrete afstemming te zoeken ten aanzien van de ecologische aspecten. De Grensmaas is 
aangemeld als Natura 2000 gebied, waarop het beschermingsregime uit de 
Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is. Dit betekent onder andere dat eventuele 
negatieve effecten op dier- en plantensoorten – ter voldoening aan de wettelijke Flora- en 
Faunaregelgeving - en habitats, waarvoor het gebied is aangewezen, inzichtelijk moeten 
worden gemaakt. Wanneer er een reële kans is op significante effecten moet er een 
passende beoordeling worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat De Maaswerken heeft met het oog 
op het verwerven van de benodigde vergunningen ter uitvoering van de uitvoering van de 
bodem- en oeverbestortingen  aan het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek de opdracht 
verstrekt de natuurtoets en passende beoordeling uit te voeren. De voorliggende rapportage 
bevat de resultaten van deze effectbeoordeling. 

Het projectteam van het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek bestaat uit: 

Kris Van Looy   Projectleider, rapportage 

Alexander Van Braeckel  Effectmodellering 

 

Het project is vanuit de opdrachtgever begeleid door dr. J. Theo Vulink van Rijkswaterstaat 
Waterdienst. Verder worden Alain de Vocht (Limburgs Universitair Centrum), Bart Peters 
(Bureau Drift), Johan Coeck en Jan Breine (Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek) bedankt 
voor hun tijd en inzet bij het verzamelen van de projectgegevens. 
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Samenvatting 

Het realiseren van de beschermingsmaatregelen ter hoogte van de vroeger beschreven 
flessenhalzen kan kleinschalig gerealiseerd worden (in tegenstelling tot de oorspronkelijk 
gedachte breuksteentapijten over een grotere afstand) zonder ecologische schade. Een 
snelle en secure uitvoering biedt garanties voor de realisatie van de natuurdoelstellingen van 
het Grensmaasproject. 

De effecten van de voorgenomen maatregelen en de voorgestelde mitigatiemaatregelen 
(italics) op aanwezige natuurwaarden in het Natura2000-gebied ‘bedding van de Grensmaas’ 
zijn als volgt:  

Table 1 Effectbeoordeling voorziene maatregelen ten aanzien van beschermde habitats en soorten. 

natuur 

           \ 

Maatregel   

Habitat 
3260 

Habitat 
3270 

Vis flora libellen loopkevers 
& spinnen 

bever overige 
fauna 

vogels 

bedopvulling 
Obbicht 

  +/-       

BOB Obbicht 0 0 +/- - 0 0 0 0 0 

BOB Berg 0 0 +/- +/- 0 0 0 0 0 

BOB Itteren 0 0 +/- +/- 0 0 0 0 0 

Geleidedam 
Itteren 
(Itt_03) 

- - - - - - 0 0 0 

optimalisatie 
Itterse weert 

+ + + + + + + + + 

Faunapassag
e 

0 0 0 0 0 + ++ ++ 0 

grindlaag op 
oevers 

+ ++ 0 + + ++ + + - 

0 : geen effect, + : positief effect, - : negatief effect, -- : significant negatief effect 

 

Risico’s op negatieve effecten zijn aanwezig bij de opvulling van de stroomkuilen 
(voornamelijk bij Obbicht) voor de beschermde vissoorten en bij de uitvoering van de 
oeverbescherming als gevolg van de aanwezige beschermde plantensoorten in de hoge 
oever. Een zorgvuldige uitvoering door het tot een minimum beperken van de ruimtelijke 
impact (enkel locaal opvullen van stroomkuil en voor de oeverwerken door middel van 
rijplaten of vrijwaren van de waardevolle vegetaties) kan deze risico’s echter tenietdoen. 
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Voor de geleidedam Itteren, zoals voorzien in het ontwerp Itt_03 zijn er wel negatieve 
effecten te verwachten en wordt hier beargumenteerd. Aanbevolen wordt om alternatieven 
uit te werken, een basis gedachte wordt als advies meegegeven en kan worden gezien als 
een optimalisatie van de ingreep Itterse Weert. 

Voor de bodem- en oeverbestortingen (BOB’s: Obbicht, Berg, Itteren) kunnen positieve 
effecten ontstaan met een grindafdekking van de breuksteenbestorting zowel ten aanzien 
van de habitat van de stromende bedding (H3260) en bijhorende soorten (Bever, libellen) als 
ten aanzien van de terrestrische habitats en soorten (H3270, flora, ongewervelden en 
overige fauna). Voor de stroomminnende vissoorten kan de beddingaanvulling mits een 
goede aanleg, zonder negatieve effecten gebeuren.  

Belangrijke natuurwinst valt te boeken in het realiseren van een faunapassage door het 
verflauwen (waar mogelijk) van de aanwezige oeververdedigingen. Zeker in combinatie met 
een grindige afwerking biedt dit voor de kenmerkende flora en fauna van de 
Grensmaasoevers de gelegenheid de natuurcorridor langs de rivier te vervolledigen. 

Het realiseren van de stroomgeleidingsdam bij Itteren heeft een negatieve invloed op de in 
het geding zijnde habitats en soorten. Evenwel kan een optimalisatie (van “goed” naar 
“beter”) van de ingreep in de Itterse Weert op alle biota extra positief effect ressorteren 
(sneller) in vergelijking met het verwachte effect bij uitvoering van het huidige ontwerp 
(Consortium Grensmaas). Het in de aanlegfase voorzien van geulen in de Itterse Weert zal 
bovendien een positieve doorwerking hebben op de stagnantwaterproblematiek van de 
“Vlakte van Itteren”.  Deze geulvariatie kan ontstaan door locaal deels meer en deels minder 
te ontgraven zodat de netto grindwinning hetzelfde blijft, met als resultaat een belangrijke 
meerwaarde voor de milieuhygiënische en biotische toestand van het gebied.     

De beschreven alternatieven (mitigatie) in de voorgenomen maatregelen kunnen de 
mogelijks negatieve effecten voorkomen en de ingrepen zelfs netto positief doen uitpakken 
voor de natuur. 

Natura 2000  

Specifiek voor het Natura2000 gebied biedt de afwerking met grind de mogelijkheid om een 
beperkt aandeel habitattype H3270 te doen ontstaan, maar vooral voor de kenmerkende 
flora en fauna (spinnen en loopkevers) van het habitattype een goede corridor en 
aaneensluiting van habitat langs de Grensmaas te realiseren.  

Op de habitat en beschermde soorten binnen de bedding (H3260, vissen) zijn de directe 
effecten zeer beperkt en op langere termijn kan de gunstiger stroming langs de 
flessenhalzen enkel positief uitwerken.  

Met de optimalisatie van het ontwerp voor de Itterse weert valt de grootste winst te boeken 
voor de beschermde habitattypen (H3260 en H3270) en beschermde soorten (libellen, bever, 
vissoorten) binnen de variatie van stroomgeulen en gevarieerde oevers. 

Flora en Fauna wet 

Vooral ter hoogte van de oever van Obbicht zijn er mogelijks negatieve effecten te 
verwachten op bijzondere soorten boven in de oever, die veroorzaakt zouden worden door 
de werken in de oever. Deze kunnen gemitigeerd worden door een zorgvuldige uitvoering 
(naar timing voor broedvogels en ruimtelijk ontzien van kwetsbare vegetatie). 

De mogelijke winst voor bijzondere soorten bij het uitvoeren van de voorgestelde mitigatie 
(grindafdekking + optimalisatie Itterse weert) is zeer groot in vergelijking bij de mogelijke 
negatieve effecten.  
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Wanneer voor de voorgestelde alternatieven gekozen wordt, en wanneer er bij de uitvoering 
voldoende rekening wordt gehouden met de vermelde voorwaarden, is er geen ontheffing in 
het kader van de Flora en Faunawet vereist. 

Algemene conclusie 

De BOB’s vormen geen probleem voor de aanwezige beschermde natuur in het gebied, 
gezien hun beperking in omvang en mits de uitvoering rekening houdt met de geformuleerde 
voorwaarden voor zorgvuldige uitvoering. Er ontstaan zelfs kansen voor een winstsituatie 
naar natuur dankzij het realiseren van corridors langs de rivier, wanneer hiermee in de 
uitvoering rekening kan gehouden worden. 

Het realiseren van de stroomgeleidingsdam bij Itteren heeft een negatieve invloed op de in 
het geding zijnde habitats en soorten. Evenwel kan een optimalisatie (van “goed” naar 
“beter”) van de ingreep in de Itterse Weert op alle biota extra positief effect ressorteren in 
vergelijking met het verwachte effect bij uitvoering van het huidige ontwerp. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Verbreding en verdieping van het zomerbed van de Grensmaas zoals beschreven in het MER 
Grensmaas (POL 2003) heeft een aantal consequenties die risico’s inhouden voor een 
duurzame instandhouding van de locale en regionale condities.  

Zo ontstaan er als gevolg van de grote ingreeplocaties stroomopwaarts flessenhalzen waar 
de stroomsnelheden in de bedding fors oplopen. In het MER Grensmaas worden mitigerende 
maatregelen aangedragen (bodemverdediging) welke de bedding moeten beschermen tegen 
erosie (voorkeursalternatief 2003). 

De effecten van de mitigerende maatregelen op beschermde natuurwaarden (het gebied is 
aangemeld als Habitatrichtlijngebied) is destijds op planniveau (POL Grensmaas) 
meegenomen in de Passende Beoordeling Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (2005). De 
onderhavige passende beoordeling is gericht op de feitelijke uitvoering van de voorgenomen 
werken en hierin worden de effecten van de mitigerende maatregelen op de natuurwaarden 
in de Grensmaasbedding inzichtelijk gemaakt. 

Het is belangrijk om de aanleg van de bodem- en oeverbestorting (BOB) te beschouwen in 
de context van het hele Grensmaasproject en de samenwerking met Vlaanderen in het 
behalen van de beoogde doelen (veiligheid en natuurontwikkeling door middel van 
grindwinning). 

De effecten van het Grensmaasproject op beschermde flora en fauna en habitattypen zijn 
ook uitgebreid beschreven in de MER-Grensmaas 2003 (Peters & Hoogerwerf, 2003) en het 
Cumulatief Onderzoek Natuur (Van Braeckel & Van Looy, 2004). Als fundament van deze 
onderzoeken gelden tal van deelonderzoeken die in een periode van ruim 15 jaar zijn 
uitgevoerd en voor een toenemend inzicht in de effecten van het project hebben gezorgd. De 
voorliggende effectbeoordeling voor de uitvoering van de hier bedoelde ingrepen bundelt 
deze kennis specifiek voor de speciale beschermingszone “Bedding van de Grensmaas”. De 
aanleg van de bestortingen is opgenomen als randvoorwaarde voor de uitvoering van het 
Grensmaasproject. De effectbeoordeling wordt daarom ook in de bredere context van het 
Grensmaasproject behandeld. Hierbij is er rekening mee gehouden dat aan de Vlaamse zijde 
rivierverruimende werken zijn uitgevoerd dan wel in uitvoering zijn. 

1.2 Wettelijk kader Europese en nationale bescherming 

De Vogelrichtlijn is in 1979 door de Europese Commissie vastgesteld en de Habitatrichtlijn in 
1992. Beide richtlijnen hebben een dwingend karakter. De lidstaten van de Europese Unie 
zijn verplicht beide richtlijnen in hun nationale wetgeving te implementeren. Sinds februari 
2002 respectievelijk oktober 2005 zijn in Nederland de richtlijnen geïmplementeerd door 
middel van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. De 
Natuurbeschermingswet 1998 gaat uit van een ‘passende beoordeling’ van effecten indien 
het aannemelijk is dat significante effecten zijn te verwachten. Hiermee wordt bedoeld dat 
voor alle relevante gebieden en/of soorten, de geplande ingrepen op hun interne en externe 
effecten worden beoordeeld. Uit hoofde van het voorzorgprincipe worden in deze opdracht de 
mogelijke effecten van de aanleg van grinddrempels en de bodem en oeververbestorting 
getoetst aan de kaders van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn voor zover deze van kracht 
zijn in het zomerbed van de Grensmaas. 
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1.3  Natuurtoets en passende beoordeling  

De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en nationale wetgeving. 
In de Europese wetgeving van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbescherming. Soortbescherming 
en gebiedsbescherming staan grotendeels los van elkaar en hebben ieder hun eigen werking. 
De soortbescherming is in Nederland verankerd in de Flora- en faunawet (2002), de 
gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998 (dd. 1 oktober 2005). In het kader 
van de soortbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen verbodsbepalingen, waarvan 
vrijstelling of ontheffing kan worden verkregen, en de zorgplicht die altijd van kracht is. Het 
beschermingsregime voortvloeiend uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn is gelijk aan het 
beschermingsregime uit de Natuurbeschermingswet 1998. Omdat de gebiedsdoelen uit de 
gewijzigde Natuurbeschermingswet nog niet formeel bekrachtigd zijn, worden vooralsnog de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn apart behandeld.  

Voor Nederland zijn verder verschillende gebieden aangemeld als speciale beschermingszone 
in het kader van de Habitatrichtlijn (in uitvoering van artikel 4, lid 1 van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van de Europese Gemeenschap van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna). Deze aanmeldingen zijn gefiatteerd door 
de Europese Commissie en hebben daarmee de status als ware zij aangewezen (incl. 
Aanwijzingsbesluit). Dergelijke gebieden worden gemakshalve Habitatrichtlijngebieden 
genoemd. De aanwijzingen als Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied zijn opgenomen 
in de gewijzigde Natuurbeschermingswet (Natuurbeschermingwet 1998) waarbij in het 
vervolg wordt gesproken over aanwijzing als Natura-2000-gebied. De Grensmaas is 
aangewezen als Speciale BeschermingsZone (SBZ) in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 als Natura 2000 gebied 152. Vogelrichtlijngebieden komen in 
het ingrepengebied van het Grensmaasproject niet voor. 

Een tweede aspect is dat een aantal planten- en diersoorten op grond van de Habitatrichtlijn 
speciale bescherming geniet. De betrokken soorten zijn vermeld op bijlage 4 van de 
Habitatrichtlijn. De soortbescherming vanuit de Habitatrichtlijn is inmiddels volledig 
geïmplementeerd in de nationale wetgeving via de Flora- en faunawet (2002). De 
natuurtoets die de Flora- en faunawet voorziet voor ingrepen die mogelijk effect hebben op 
beschermde soorten, wordt in de voorliggende effectbeoordeling samengenomen met de 
passende beoordeling omdat het ingreepgebied volledig binnen het Natura 2000 gebied 
gelegen is.  

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Natuurbeschermingswet is dat er geen vergunning 
gegeven mag worden voor handelingen of projecten die schadelijk kunnen zijn voor de 
kwaliteit van de habitats van soorten waarvoor een gebied is aangewezen. Wanneer niet op 
voorhand uitgesloten kan worden dat er schadelijke effecten kunnen optreden, dan dient de 
initiatiefnemer een 'passende beoordeling' te maken. Dat betekent een onderzoek naar alle 
aspecten van het project en welke gevolgen die kunnen hebben voor datgene wat 
bescherming geniet. Het bevoegd gezag dient aan de hand van deze beoordeling zekerheid 
te verkrijgen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Kan die 
zekerheid niet verkregen worden, dan mag er geen vergunning verleend worden.  

Onder de Flora- en faunawet zijn als beschermde soort aangewezen:  

• een aantal inheemse plantensoorten;  

• alle van nature in Nederland voorkomende zoogdierensoorten (behalve de zwarte 
rat, de bruine rat en de huismuis);  
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• alle van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomende 
vogelsoorten;  

• alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten;  

• alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten (met uitzondering van soorten 
in Visserijwet 1963);  

• een aantal overige inheemse diersoorten;  

• een aantal uitheemse dier- en plantensoorten.  

De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- 
en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met 
een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op 
schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. 
Daarnaast stelt de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van 
onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke waarde).  

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 
menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De zorgplicht 
geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten of 
dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht 
voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien 
noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat.  

De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in het 
wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen 
houden onder andere in dat (beschermde) planten niet geplukt mogen worden. Dieren 
(beschermd of niet) mogen niet gedood, verwond of gevangen worden. Ook de plaatsen 
waar dieren verblijven zijn beschermd 

1.4 Natura 2000 gebied Grensmaas  

De begrenzing van het Natura 2000 gebied 152 is weergegeven in figuur 1.  

Kenmerken van de Speciale Beschermingszone: 

NL9801075 Bedding van de GrensmaasProvincie: Limburg. 
Gemeente: Maasbracht, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, Echt-Susteren, 
Maasgouw. 
Oppervlakte: 301 ha. 

In de onderstaande tabel 1 en 2 zijn de habitattypen en soorten opgenomen op basis 
waarvan de Grensmaasbedding is aangemeld alsmede de mate van voorkomen. Hierop wordt 
in de volgende hoofdstukken uitgebreid ingegaan. 

 

Tabel 1 Aangemelde habitattypen NL9801075 Bedding 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 

Nee In zeer onder ontwikkelde en 
incidentele vorm 
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Sterrekroos-Waterranonkel 
(Ranunculion fluitantis en 
Callitricho-Batrachion) 

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 
zachthoutooibossen die naast 
Koningsteen en de Brand ook op 
enkele eilandjes ter hoogte van 
Borgharen en Meers voorkomen 

 

Tabel 2 Aangemelde habitatsoorten NL9801075 Bedding van de Grensmaas 

Nummer Soort Prioritair status in 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 
1337 Bever Nee Komt voor langs noordelijke plassen en in zuidelijk deel 

van de Grensmaas 
1163 Rivierdonder

pad 
Nee Over de volledige lengte van de Grensmaas 

 

In het ontwerp - aanwijzingsbesluit van het ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselkwaliteit (LNV - september 2008) zijn onderstaande kernopgaven en specifieke 
doelstellingen geformuleerd die voor de bedding van de Grensmaas gelden. De specifieke 
doelstellingen zijn weergegeven in tabel 3. 

Kernopgaven: 

3.01 Trekvissen: geen barrières in de trekroute van zalm en 
rivierprik. 

3.04 Grindbanken met pioniervegetaties: behoud van grindbanken 
met pioniervegetaties 
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Tabel 3 Doelstellingen uit het “ontwerpaanwijzingsbesluit 152 Grensmaas”, september 2008: 
staat instandhouding: -- zeer ongunstig, - matig ongunstig, + gunstig, relatieve bijdrage: + belangrijk, 
++ zeer belangrijk, doelstelling: = behoud, > uitbreiding (oppervlakte) of verbetering (kwaliteit) 

Habitattypen Staat van 

instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

van de 
Grensmaas 

Doelstelling 

oppervlakte 

Doelstelling 

kwaliteit 

H3260_B Beken en rivieren 
met waterplanten (grote 
fonteinkruiden) 

- ++  > = 

H3270 Slikkige rivieroevers - ++ = > 

H6430_A Ruigten en zomen 
(moerasspirea) 

+ + = = 

H91E0_A Vochtige alluviale 
bossen 

(zachthoutooibossen) 

- - = = 

 

Soorten Staat van 

instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

van de 
Grensmaas 

Doelstelling 

oppervlakte 

Doelstelling 

kwaliteit 

H1099 Rivierprik  - + = = 

H1106 Zalm - - - = = 

H1163 Rivierdonderpad - + = = 

H1337 Bever - - > > 

H1037 Gaffellibel 
(complementair) 

- - - = > 

 

Hieruit blijkt dat de staat van instandhouding van de meeste soorten en habitats landelijk 
beneden de maat is. De Grensmaas moet vooral een belangrijke bijdrage leveren aan de 
bescherming van H3260B waterplanten in stromend water, H3270 de kwaliteit van 
grindbanken en het leefgebied voor de Gaffellibel. Daarnaast wordt de relatieve bijdrage aan 
de soorten H1106 Rivierprik en H1163 Rivierdonderpad als belangrijk beoordeeld. 

De H1149 Kleine modderkruiper en H1134 Bittervoorn werden voor de opmaak van de 
instandhoudingsdoelen weggelaten in het ontwerp - aanwijzigingsbesluit, omdat ze niet 
kenmerkend zijn voor de Grensmaasbedding. 
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Figuur 1 Begrenzing speciale beschermingszone Grensmaas. 
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Deze impacttoetsing beschrijft de mogelijk optredende effecten van de genoemde ingreep 
(zoals verder beschreven) op de aanwezige habitats en de nationaal en Europees 
beschermde soorten in het Natura 2000 gebied. 

 

1.5 Bodem en oeverbescherming (BOB) Itteren, Berg, Obbicht 

Vanuit de berekeningen voor het Nederlandse Grensmaasontwerp - zonder rekening te 
houden met de geplande maatregelen aan Vlaamse zijde – werd in de beslissingen in 2006 
rekening gehouden met de noodzaak om bodem- en oeverbeschermingen aan te brengen in 
Meers, Itteren, Berg en Obbicht. De BOB Meers is op dit moment reeds vergund, voor de 
overige BOB’s is nu de studie/ontwerpfase lopende. De oorspronkelijk voorziene ontwerpen 
gelden dus als basis voor deze verkennende beschrijving. In de volgende paragraaf (1.6) 
wordt het ontwerp na het go-moment verduidelijkt en worden de concrete maatregelen 
aangegeven. 

 

1.5.1 aanbrengen bodem- en oeverbestorting en stroomgeleidingsdam, Itteren (rkm 19,4 
tot 22,4): 

 

Ter hoogte van de dorpskern van Itteren ontstaat een verhoogde stroomsnelheid tengevolge 
de aanzuigende werking van de grote verbredingslocatie Itterse weert.  De bedding zou op 
deze locatie vastgelegd kunnen worden en/of een stroomgeleidende dam in de aanvang van 
de verbredingszone zou deze risico’s kunnen verhelpen (figuur 2). Voor de bescherming van 
het zomerbed op deze kritische stroomsnelheidslocatie, is er over voornamelijk het 
Nederlandse deel van de bedding een bestorting voorzien met breuksteen. Deze uitvoering 
zou kunnen gebeuren zoals voorzien voor de BOB Meers. Hier zal eerst een fractie 
toutvenant (20 à 50 cm) aangebracht worden (voor zover niet aanwezig) om de 
steenbestorting grip te geven (filterlaag) en het onderliggende, kwetsbare kleipakket af te 
schermen zodat de effectiviteit en het evenwicht in de rivier wordt vergroot. Bovenop het 
aan te brengen breuksteenpakket (circa 80 cm dik) zal vervolgens nog een laag toutvenant 
(20 cm a 50 cm) aangebracht worden, om gunstige habitatcondities te creëren. Aansluitend 
aan de bodembestorting zal de Nederlandse oever ook worden beschermd met breuksteen 
en/of damwand.  

Voor de geleidedam wordt een ontwerp zoals voor de grindrug van Meers gehanteerd. 

 

1.5.2 aanbrengen bodem- en oeverbestorting, Berg (rkm 38,1 en 39,0): 

 

Ter hoogte van Berg zijn er aanwijzingen dat de bedding onvoldoende stabiel is en 
stroomsnelheden gevaarlijk hoog zullen zijn in de toekomst.  Voor de bescherming van het 
zomerbed op deze kritische stroomsnelheidslocatie, zal er over voornamelijk het Nederlandse 
deel van de bedding een bestorting gebeuren met breuksteen (figuur 3). Eerst zal een fractie 
toutvenant (20 à 50 cm) aangebracht worden (voor zover niet aanwezig) om de 
steenbestorting grip te geven (filterlaag) en het onderliggende, kwetsbare kleipakket af te 
schermen zodat de effectiviteit en het evenwicht in de rivier wordt vergroot. Bovenop het 
aan te brengen breuksteenpakket (circa 80 cm dik) zal vervolgens nog een laag toutvenant 
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(20 cm a 50 cm) aangebracht worden, om gunstige habitatcondities te creëren. Aansluitend 
aan de bodembestorting zal de Nederlandse oever ook worden beschermd met breuksteen 

1.5.3 aanbrengen bodem- en oeverbestorting, Obbicht (rkm 40,9 en 41,7): 

 

Voor de bescherming van het zomerbed op deze kritische stroomsnelheidslocatie, zal er over 
voornamelijk het Nederlandse deel van de bedding een bestorting gebeuren met breuksteen 
(figuur 4). Eerst zal een fractie toutvenant (20 à 50 cm) aangebracht worden (voor zover 
niet aanwezig) om de steenbestorting grip te geven (filterlaag) en het onderliggende, 
kwetsbare kleipakket af te schermen zodat de effectiviteit en het evenwicht in de rivier wordt 
vergroot. Bovenop het aan te brengen breuksteenpakket (circa 80 cm dik) zal vervolgens 
nog een laag toutvenant (20 cm a 50 cm) aangebracht worden, om gunstige habitatcondities 
te creëren. Aansluitend aan de bodembestorting zal de Nederlandse oever ook worden 
beschermd met breuksteen.  
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Figuur 2 Locatie en aanleg van bodembescherming (arcering) en stroomgeleidingsdam (geel) Itteren. 
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Figuur 3 Locatie van de ingreep bodem- en oeverbescherming Berg. 
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Figuur 4 Locatie van de ingreep bodem- en oeverbescherming Obbicht. 

 

1.6 Beschrijving bijgestuurde concrete geplande ingrepen  

Voor het genomen go-moment werd vanuit de stabiliteitsstudie aan het licht gebracht dat er 
locaal ingrepen nodig zijn voornamelijk om redenen van geotechnische stabiliteit. Maar de 
grote, oorspronkelijk voorziene ingrepen van (vnl.) bodembescherming blijken niet nodig zijn 
op deze locaties. Dit is in grote mate te danken aan de ingrepen die aan Vlaamse zijde 
gepland/in uitvoering zijn ter hoogte van de flessehalslocaties (Boertien-ingrepen + 
oeverproject Meeswijk + project Negenoord). 

 

1.6.1 Stroomgeleidingsdam Itteren 

De voorziene Stroomgeleidingsdam ter hoogte van de Itterse weert werd in een ontwerp-
project en simulatie door Agtersloot Hydraulisch Advies bijgesteld. Het nieuw ontwerp werd 
een meter lager en geleidelijk aflopend (NAP 38.0 – 36.0) en beperkt tot een lengte van 
700meter (rkm 20 -20.7) uitgetekend.  
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1.6.2 Itteren 

Er is enkel een probleem met geotechnische stabiliteit van het steile oevertalud. De 
mogelijkheden voor oeververflauwing (-verdediging) op de kritische plekken (rkm 19.4-19.7 
en 20.0-20.1) worden momenteel verder onderzocht. Als ingreep beschouwen we 
voornamelijk een verdediging van de oevers over deze locale trajecten. Er wordt immers als 
mogelijke oplossing aangedragen: ofwel een verflauwing van de talud tot circa 1:1,7, of een 
verkitting/vernageling van de oeverbescherming. Uiteraard dient deze oeverbescherming 
nauw aan te sluiten met het zomerbed waar locaal breuksteen nodig kan zijn. 

 

1.6.3 Berg 

Ook bij Berg is het enige knelpunt de stabiliteit van de oever, en ook hier wordt de 
mogelijkheid onderzocht van een oeververflauwing (inclusief de zone van de loswal). Locaal 
wordt de aanwezige krib op rkm 38.75 verwijderd. Naar effecten op de huidige situatie 
betreft het voornamelijk, het aanbrengen van een (nieuwe) oeververdediging bovenop de 
bestaande voor de onderwatertalud inclusief de lage oever over het volledige traject 38.15-
38.9. 

Vooral ter hoogte van de loswal zal er naar verwachting een ingrijpende maatregel nodig 
zijn. Ook hier dient deze oeverbescherming nauw aan te sluiten met het zomerbed waar 
locaal breuksteen nodig kan zijn. 
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1.6.4 Obbicht 

Bij Obbicht speelt nog de locale bodeminstabiliteit ter hoogte van rkm 40.95, en anderzijds 
ook locaal de stabiliteit van de oever. Voor de rivierbodem wordt een opvulling van de diepe 
stroomkuil (figuur 5) voorzien met breuksteen. Deze beslaat een oppervlakte van zo’n 
2000m² (tussen rkm 40.9-41.0 over een 20m breedte) met zo’n 2m dikke laag op te vullen. 

 

Figuur 5 Bodemligging ter hoogte van Obbicht met duidelijk zichtbaar de stroomkuil ter hoogte van rkm 41. 

Voor de oever wordt zoals voor de overige locaties een oeververflauwing onderzocht voor de 
trajecten rkm 41.0-41.1 en rkm 41.4-41.55. Dus ook hier wordt ofwel een bredere 
oeververdediging aangebracht, of een versterking/vastkitten van de aanwezige. Voor deze 
locatie is specifieke aandacht gevraagd voor de aanwezige oudere oeverbeschermingen met 
zetwerk, dat mogelijks nog voldoende stabiliteit kan bieden.  

 

1.7 Motivatie geplande ingrepen  

 

De oever- en bodembeschermingen die in deze passende beoordeling worden bekeken 
vormen dus onderdeel van de maatregelen in kader van het Grensmaasplan. De bodem- en 
oeververdediging is een aanvullende maatregel in het Grensmaasplan om de stabiliteit van 
het rivierbed en de duurzame hoogwaterbescherming te verhogen. In het ontwerp en bij de 
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uitvoering van deze ingrepen wordt maximaal rekening gehouden met de aanwezige 
natuurwaarden. 

Hoewel kunstmatig, is bekend dat de aanleg van bestortingen in rivieren en beken niet per 
definitie slecht hoeft uit te pakken voor de aanwezige flora en fauna (Newbury e.a, 1997; 
Walker e.a., 2004). De inbreng van grof stenig materiaal wordt zelfs courant toegepast als 
rivierherstelmaatregel om habitat voor stroomminnende vissoorten te creëren. Uit deze 
referenties blijkt dat het mogelijk moet zijn de voorgestelde bodem- en oeverbeschermingen 
in de Grensmaas aan te leggen zonder dat significant negatieve effecten op de 
instandhouding van beschermde habitattypen en soorten optreden, mits ze aan een bepaalde 
vorm, structuur en ligging voldoen.  

Als criteria werd opgenomen dat ze kunnen worden aangelegd: 

• met behoud of verbetering van geschikt habitat voor kwalificerende soorten;  
• met behoud of verbetering van habitateisen van kwalificerende habitattypen 

(waterplantenvegetatie met vlottende waterranonkel); 
• zonder significante barrières voor migrerende soorten; 
• met een gunstige staat van instandhouding van alle kwalificerende habitattypen en 

soortenpopulaties. 

De belangrijkste ontwerpkenmerken waren: 

• maximaal werken met gebiedseigen materiaal (maaskeien, grind toutvenant); 
• toelaten/stimuleren micromorfologische processen en aanwezigheid fijn grind; 
• afwerking bovenop met ‘natuurlijke’ beddingfractie. 

De aanleg van bodembeschermingen moet rekening houden met de natuurlijke dieptevariatie 
in het stroomkuilenpatroon van een grindrivier. De natuurlijke riffles en pools vormen op dit 
ogenblik een waardevolle aaneenschakeling van habitats in de Grensmaas. De bestortingen 
kunnen indien niet oordeelkundig gevormd deze habitats aantasten.  

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 de ruimtelijke opeenvolging en beschikbaarheid van habitats voor verschillende 
levensstadia en functies. 

 

Voor de locatie Itteren is tevens de aanleg van een stroomgeleidingsdam voorzien. Vermits 
de locatie eerst vergraven wordt en er al een MER + passende beoordeling + natuurtoets 
gebeurde voor deze ingreep (vergraving Itterse weert), hoeven we voor deze ingreep geen 
toets aan huidige natuurwaarden uit te voeren. Wel moet in het kader van deze vroegere 
evaluatie nagegaan worden of de toen aangehaalde meerwaarde van de 
Grensmaasprojectlocatie niet ter discussie komt of tenietgedaan wordt met deze 
planaanpassing. De stroomgeleidingsdam kan de verwachte natuurwinst mogelijks 
beïnvloeden.  
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2 Huidige toestand Grensmaasbedding 

2.1 Habitatrichtlijngebied en beschermde habitats 

Uit het voorgaande hoofdstuk dat het kader van deze effectbeoordeling schetst, kan besloten 
worden dat voor deze toetsing enkel het Habitatrichtlijngebied 152 Grensmaas in 
ogenschouw genomen dient te worden. 

Habitatrichtlijngebied NL9801075 Bedding van de Grensmaas, omvat de Nederlandse zijde 
van het zomerbed van de rivier. Vermits de geplande ingrepen ook enkel op de bedding 
effect hebben, wordt de bespreking van de aanwezige natuurwaarden strikt beperkt tot het 
zomerbed. 

Binnen de bedding is er als specifiek doel (ontwerpaanwijzingsbesluit LNV november 2007) 
opgenomen dat een belangrijke bijdrage geleverd moet worden aan de bescherming van 
habitattypen H3260A waterplanten in stromend water en H3270 van grindbanken.  

De natuurlijke morfologie van de Grensmaas wordt gekenmerkt door een gevarieerd 
stroombed met veel variatie in diepte, stroomsnelheid en substraat. In de bedding is sprake 
van een stroomkuilen-patroon met “pools” (kuilen) en “riffles” (drempels). Deze variatie 
zorgt voor het voorkomen van een reeks habitats binnen de bedding, waarvan de stromende, 
ondiepe delen specifiek habitat vormen voor typische waterplanten (H3260) en de 
aanliggende grindbanken specifieke pioniervegetaties kennen (H3270). Daarnaast vormt het 
geheel van ondiepe en diepe, stroomluwe en snelstromende delen, een samenhangend 
mesohabitat voor een aantal beschermde vissoorten waarvoor ook het gehele habitat 
beschermd moet worden. 

Habitattype Stromende rivieren met waterplanten (Vlottende Waterranonkel): 
H3260  

Een gedetailleerd beeld van de aanwezigheid en mogelijkheden van habitattype 3260 in de 
invloedssfeer van de mitigatiemaatregelen is weergegeven in onderstaande figuur 6 en 7 en 
beschreven in de rapportage van de monitoring van fase 1 en beschrijving t=0 situatie 
(Vulink ea 2007).  

Ondanks de ruime aanwezigheid van potentieel habitat op basis van waterdiepte, 
stroomsnelheid en substraat, blijft Vlottende waterranonkel als kensoort van het habitattype 
zeer zeldzaam binnen de Grensmaas. Extreme dynamiek gedurende hoogwaterperioden - 
van zowel waterpeilvariatie als kracht op de standplaatsen – belemmert momenteel 
hoogstwaarschijnlijk de duurzame vestiging van deze soort.  

Zandbanken en fijn grind in beken en kleine riviertjes (Geul, Roer, e.d.) zijn in Nederland 
momenteel de beste standplaatsen voor de soort (Weeda e.a., 1991). In de Grensmaas staat 
Vlottende waterranonkel ook tussen grind en keien, maar de Grensmaasbedding is 
momenteel dus geen optimaal biotoop.  Aanvullend wordt een beeld gegeven van de 
ontwikkeling/toestand van Rivierfonteinkruid. Deze soort valt formeel niet onder het hier 
beschreven habitattype, subtype A, maar is wel indicatief voor de ecologische 
ontwikkelingsgraad van waterplantenvegetaties in meer langzaam stromende of gestuwde 
trajecten van de Grensmaas, die niet direct geschikt zijn als habitat voor Vlottende 
waterranonkel. In de vrij afstromende Grensmaas is Rivierfonteinkruid dan ook vooral in de 
luwere, wat diepere delen (pools) te vinden ten opzichte van Vlottende waterranonkel (meer 
op riffles). 
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Trend/staat van instandhouding (uit Concept Beheerplan Grensmaas) 

Hoewel Vlottende waterranonkel de laatste 10 jaar is teruggekeerd in de Grensmaas, is nog 
geen sprake van een gunstige staat van instandhouding. Het aantal standplekken van 
Vlottende waterranonkel is nog steeds beperkt en per jaar sterk afhankelijk van optredende 
afvoerpieken. In de huidige situatie worden structureel geen grotere oppervlakten van dit 
type verwacht en zal de ontwikkelingsgraad onder de maat blijven. Een belangrijke reden 
hiervoor zijn de extreem hoge stroomsnelheden tijdens piekafvoeren in de versmalde 
bedding. Hierdoor overleven zelfs stromingstolerante soorten niet of raken ze uitgespoeld. 
Hiermee samenhangend is er een chronisch gebrek aan geschikt substraat: fijnere 
grindfracties worden uit het systeem gespoeld en niet meer aangevoerd van bovenstrooms. 
Voor de Grensmaas wordt daarnaast de mate van algenbloei als een remmende factor voor 
dit habitattype genoemd (De la Haye, 1994; Verbeek e.a., 1996; Peters & De Vocht, 2005).  
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Figuur 6 Potentiële habitat in de Grensmaas in 2005 De potentiële habitat (ondiepe zones waar sedimentatie is 
vastgesteld) is in het blauw weergegeven voor het  traject Itteren (boven) en Berg-Obbicht (rechts). 

Habitattype H3270 rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het 
Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p. 

Het habitattype komt momenteel in een eutrofe vorm voor op alle grindbanken van de 
Grensmaas. Door het overmatige slibgehalte van het rivierwater en het optreden van 
hydropeaking zijn de grindbanken vaak bedekt met een laag slib en dode algen (perilithon). 
De sliblaag heeft niet alleen geleid tot een wat a-typische vorm van de pionierbegroeiing met 
vooral zeer stikstofminnende en weinig kritische plantensoorten, maar is ook slecht voor de 
kwaliteit van paaibedden van vissen in de bedding (Crombaghs e.a., 2000). Door de 
dagelijkse laagwaterschommelingen is er een relatief brede zone waar bijna niets groeit. 
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Trend/staat van instandhouding 

Er mag in de autonome situatie (zonder uitvoering Grensmaasproject) hooguit een beperkte 
verbetering van dit type worden verwacht door verbetering van de waterkwaliteit en 
verminderde sliblast. Het belangrijkste knelpunt blijft echter de afwezigheid van fijnere 
grindfracties in het systeem (zie ook H3260). 

Onderstaande figuur 7 toont de delen ondiepe en diepe bedding van de Grensmaas en de 
grindbanken (H3270) voor de situatie in 2004. Het voorkomen van de typerende soorten van 
het habitattype 3260 Rivierfonteinkruid en Vlottende waterranonkel is weergegeven voor het 
jaar 2007. 
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Figuur 7 Situering ondiepe bedding (donkerblauw), grindbanken (oranje-rood; habitattype 3270) en habitat3260-
typerende waterplanten Vlottende waterranonkel (Ranflui) en Rivierfonteinkruid (Potnod). 
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2.2 Nationaal en Europees beschermde soorten 

Beschrijving van de aanwezige beschermde soorten kan gebeuren op basis van bestaande 
kennis (basisgegevens website natuurgegevens Limburg, eigen terreingegevens), of 
gegevens verzameld ten behoeve van monitoringprojecten (KRW, MWTL) en ter 
voorbereiding van de Grensmaasingrepen (gedetailleerde inventarisaties van het gebied ten 
behoeve van de effectbeoordeling van het Grensmaasproject gebeurden reeds in het kader 
van de MER en de Passende Beoordeling voor de 1e fase mitigatie: Natuurbalans 2002, 
Peters & De Vocht 2005, Spier et al. 2006). 

Flora 

In de bedding van de Maas komen de bedreigde soorten Zwanenbloem, Rivierfonteinkruid en 
Vlottende waterranonkel voor. Op de grindbanken van de Grensmaas komen ook een reeks 
bedreigde (Provinciaal beschermd op basis van rode lijst-status) en beschermde (F&F wet) 
soorten voor; het betreft pioniersoorten van grindige en zandige standplaatsen. Binnen de 
invloedssfeer van de betreffende ingrepen vermeldt de Limburgse natuurwebsite op de lage 
oever Stijf barbarakruid, Engelse alant en Smalle waterweegbree als bedreigde soorten. Voor 
de hogere grindbanken (aan Vlaamse zijde) in deze zone zijn de volgende bedreigde soorten 
aanwezig: Zandweegbree, Echte kruisdistel, Wollige munt, Aardbeiklaver, Late ogentroost, 
Peperkers en Bilzekruid. Beschermde soorten in deze zone zijn Grote kaardenbol en Wilde 
marjolein. 

Zoogdieren 

H1355 Otter (Lutra lutra) 

De Grensmaas werd vanuit Vlaanderen aangeduid als habitatrichtlijngebied voor de Otter 
aangezien de Grensmaas één van de vier locaties in Vlaanderen is waar otters nog aanwezig 
waren of mogelijk nog zijn. De meest recente zicht- en spoorwaarnemingen dateren van 
2001 in Kessenich, Ohé en Laak (Verkem 2004). 

H1337 Bever (Castor castor) 

De Grensmaas werd niet aangemeld als habitatrichtlijngebied voor deze soort aan 
Nederlandse zijde. Aan Vlaamse zijde werd ze wel aangemeld, en in het 
ontwerpaanwijzingsbesluit voor Nederland wordt ze momenteel ook mee opgenomen. 

In 2002 en 2003 werden beverwaarnemingen gedaan langs de Berwijn in Voeren en langs de 
Maas te Lanaye. Deze waarnemingen worden in verband gebracht met een uitzettingsproject 
in Wallonië (Verkem 2004). De soort werd ook waargenomen in het noordelijk deel van de 
Grensmaas, waar vanaf oktober 2003 een herintroductieproject loopt te Thorn-Stevensweert.  

Vanaf medio 2004  zijn bevers gevestigd in het zuidelijk deel van de Grensmaas (te Hochter 
Bampd en Boorsem). Waarschijnlijk zijn deze dieren afkomstig van de zuidelijke populaties. 
Momenteel zijn bevers aanwezig langs het volledige Grensmaastraject en dus ook ter hoogte 
van de invloedszone van de ingrepen (beverburchten in Hochter Bampd, Geulmonding, 
Maasbeempder Greend en Kerkeweerd-Negenoord). 

Broedvogels 

Omdat alle inheemse broedvogels zijn beschermd conform de FF-wet, is bij deze analyse 
vooral uitgegaan van de bedreigde soorten broedvogels conform de nieuwe Rode Lijst en de 
meest karakteristieke soorten. 
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Belangrijk is om te beseffen dat de broedplaatsen, zeker bij pioniersoorten als Oeverloper en 
Kleine plevier, maar ook bij de overige oeversoorten zoals Grote gele kwikstaart, 
Oeverzwaluw en IJsvogel sterk van jaar tot jaar kunnen verschillen. Een kaartweergave van 
de broedvogelinventarisaties heeft dus weinig zin gezien de dynamiek van deze populaties in 
het gebied. 

De aanwezigheid binnen de zomerbedding van steilwand-broeders zoals Oeverzwaluw en 
IJsvogel is afhankelijk van sterkere afvoerpieken tijdens de winter, terwijl de 
grindbankbroeders juist afhankelijk zijn van ‘rustiger’ jaren met lagere afvoeren in het late 
voorjaar/vroege zomerperiode. In ‘ongunstige’ jaren zoeken de soorten van het rivierbed 
verder in het winterbed naar ‘vervanghabitat’, zoals oevers van grindplassen en dergelijke. 
De populaties kunnen ook sterk in aantallen schommelen (Oeverzwaluw van enkele 
honderden tot enkele duizenden). In jaren met natte voorjaarsperiode broeden de Kleine 
plevieren in het gebied langs de grindplassen en op grindpartijen in het winterbed.  

Vissen 

Voor de bedding zijn een aantal vissoorten van belang, die zowel naar habitatgebruik als 
migratiemogelijkheden eisen stellen. 

Bij de Europees aangemelde soorten behoren enkele soorten die slechts incidenteel in de 
Grensmaas worden waargenomen of passeren (Rivierprik, Zalm), voorts enkele soorten die 
geen populaties in de bedding hebben aangezien het niet het geschikte biotoop is voor deze 
soorten (Bittervoorn, Kleine modderkruiper). De enige beschermde soort die wel een 
populatie in de Grensmaas heeft, is de Rivierdonderpad. 

H1163 Rivierdonderpad (Cottus gobio) 

Deze bijlage II-soort komt voor over heel het traject van de Grensmaas (Figuur 4). Ze kende 
een sterke uitbreiding sinds de gegevens van de vissenatlas.  In de periode 1993-1997 werd 
de soort enkel aangetroffen in de Voer en de monding van de Noorbeek in de Voer. 
Sindsdien heeft de soort zich over het volledige traject van de Grensmaas verspreid. De 
soort komt in de Grensmaas voor in ondiepe oeverzones tussen het grind, en ook in 
kunstmatige breuksteenoevers. (De Vocht & Coeck 2000). 
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Figuur 8 Verspreiding Rivierdonderpad in Limburg, tot 2001, Bron A. De Vocht, LUC. 

Trend/staat van instandhouding 

De positieve trend die bij Rivierdonderpad zichtbaar is, kan zich mogelijk de komende jaren 
voortzetten. Recent zijn enkele grote waterzuiverings-installaties in Wallonië in werking 
getreden. De kwaliteit van de paaibedden blijft mogelijk achter door de afwezigheid van 
fijnere grindfracties en de slibsedimentatie. 

Trekvissen: H1099 Rivierprik, H1106 Zalm  

Zalm en Rivierprik zijn anadrome soorten, die de Grensmaas voornamelijk gebruiken voor 
hun trek van zee naar paaigebieden in kleine rivieren, zijstrangen en beekdalen verder 
stroomopwaarts. Dit betekent dat vooral de optrekbaarheid voor deze soorten van belang is, 
naast een zekere variatie in de morfologie van de rivier en basiskwaliteit van het rivierwater. 

Rivierprik is een anadrome soort die in de Grensmaas door kan trekken op weg naar 
paaigebied in de benedenloop van beken. Vooral op zandige bodems worden eieren afgezet 
die zich ontwikkelen tot ammocoetes larven. Deze zitten vierenhalf jaar in de bodem 
alvorens ze na metamorfose naar zee trekken. Aangenomen moet worden dat de huidige 
dikke pleisterlaag op de bodem van de Grensmaas volkomen ongeschikt is voor voortplanting 
van Rivierprik. Rivierprik is zeer zeldzaam geworden in de Grensmaas en is momenteel 
alleen incidenteel migrerend te verwachten. De laatste twee decennia is de soort volgens 
Crombaghs e.a. (2000) enkel in kleine aantallen aangetroffen. Tot enige tijd geleden werd 
nog aangenomen dat hij geheel niet meer voorkwam, maar recent worden er vooral in de 
noordelijker gelegen Zandmaas en Benedenmaas weer de nodige exemplaren gevangen, 
evenals op de Roer (Peters e.a., 2004).  
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De oorspronkelijk Maaszalm is uitgestorven en natuurlijke zalmpopulaties komen in 
Nederland niet meer voor. Zeer incidenteel zijn er de laatste jaren enkele meldingen van 
Zalm geweest. Mogelijk gaat het hierbij om dieren die afkomstig zijn van het Belgische 
Maasdal waar jonge zalmen en eieren worden uitgezet in het kader van het Zalm2000-
programma (Crombaghs e.a, 2000). Tussen 31 oktober 2002 en 22 januari 2003 werden 13 
adulte zalmen gevangen in Wallonië. 11 zalmen werden gevangen op de Maas te Lixhe en 
twee in de Berwijn te Berneau (Philippart et al., 2003). Met een hoogwater golf in oktober 
2002 zijn deze vissen de stuw van Borgharen gepasseerd.  

Met de aanleg van de nieuwe vispassage bij de stuw van Borgharen in het najaar van 2007 is 
het Nederlandse Maasdal in principe optrekbaar geworden voor anadrome soorten.  

Trend/staat van instandhouding 

Er wordt de laatste jaren steeds meer Rivierprik en Zalm in de Maas gesignaleerd. Met het 
gereed komen van de vispassage bij de stuw van Borgharen zal de positieve trend naar 
verwachting doorzetten. Zalm is nog niet structureel terug in de Maas, maar dit kan de 
komende jaren wel veranderen. 

Barbeel (Barbus barbus) 

Het verspreidingsgebied van deze Bijlage V-soort is in Vlaanderen en Nederland beperkt tot 
de Grensmaas. De Maas is dan ook essentieel voor de instandhouding van de Vlaams-
Nederlandse populatie. Uit visbestandopnames blijkt dat de populaties een positieve trend 
vertonen. Reeds in 1998 stelde men een vooruitgang van het barbeelbestand vast. Deze 
trend zette zich in 2002 voorzichtig voort (Van Thuyne 2002). 

De Barbeel kan als de typevissoort voor het watersysteem Grensmaas worden beschouwd. 
De bekende paaiplaatsen van Barbeel liggen aan de monding van de Geul (habitat monding 
grote zijrivier) en het eiland van Meers. Daarnaast zijn er nog vermoedelijke paaiplaatsen te 
Borgharen achter de stuw, ter hoogte van het eiland Hochter Bampd- Itteren, en Elerweert 
(bron: De Vocht ea 2001). 

Ongewervelden 

Loopkevers en spinnen  

Op de grindbanken van de Grensmaas komen een reeks zeldzame soorten spinnen en 
loopkevers voor. Deze karakteristieke soortengroepen zijn belangrijk om op te nemen als 
relevante soortengroepen met het oog op de effecten van de beoogde maatregelen. 
Grindbanken die zowel lage als hogere delen bevatten, vertonen de hoogste diversiteit aan 
soorten en bevatten de meest zeldzame soorten (kensoort Grindwolfspin). De Grindwolfspin 
komt langs de Grensmaas enkel voor op de grindbanken van Meers, Meeswijk en Elba, waar 
ze voldoende variatie aan lage en hoge grindbanken treft, evenals zuiver grindsubstraat 
(Lambeets ea 2007).  
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De grindwolfspin (Arctosa cinerea); een zeldzame soort van de grindbanken. 

Ook bij de loopkevers zijn een aantal rode lijstsoorten te vermelden die enkel op de best 
ontwikkelde grindbanken (met hogere zones, zuiver grind en zandbijmening) voorkomen: 
Bembidion atrocoeroleum, B. decorum, B. testaceum, Lionychus quadrillum. 
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Figuur 9 Verspreiding langs de Grensmaas van enkele typerende loopkeversoorten van goed ontwikkelde 
grindbanken in 1998. 

 

Libellen 

In de huidige situatie komt enkel de Rivierrombout als Europees beschermde soort frequent 
langs de Grensmaas voor. Ze is sinds 2000 aanwezig op het zuidelijke traject van de 
Grensmaas, hoewel het toch nog onduidelijk is of ze binnen de bedding een echte populatie 
heeft (Kurstjens ea. 2007). De Gaffellibel (H1037) - waarvoor instandhoudingsdoelstellingen 
geformuleerd zijn (minstens 150 volwassen individuen)- komt op dit moment (nog) niet voor 
langs de Grensmaas (een uitzonderlijke waarneming in 2000 niet te na gesproken). Wel is 
een doelstelling voor uitbreiding opgenomen, dus moet zeker rekening gehouden worden 
met potentiële habitat voor deze soort. 

2.3 Toetscriteria habitats en soorten 

• De toetscriteria voor de habitats en soorten in de bedding van de Grensmaas kunnen 
we hier overnemen uit de overzichtstabel ‘Criteria Ontwerp Grinddrempels’ (VNBM 
2006):  

• Als toetsingscriteria geldt dat de habitat binnen een heel riviervak niet mag 
verslechteren (enkel verbetering staat instandhouding is toegestaan).   
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• De reeks drempels mag de erosie en sedimentatie op kleine schaal alsmede de  
variatie in de stroomsnelheden niet tegengaan.  

• Er mogen door het opstuwend effect van grinddrempels niet (nog) frequenter of op 
grotere schaal watervlakten tijdens zomerstanden (<100 m3/s) ontstaan in de 
stroomgeulverbredingen (bij Itteren, voor meest stroomopwaartse drempel). 

• Zoals in de passende beoordeling is aangegeven moet de aanwezigheid van een 
aantal kwalificerende soorten alsmede de abiotische omstandigheden van het habitat 
gemonitord worden. 

Het voorkomen en de verspreiding van de genoemde kwalificerende soorten wordt bepaald 
door de interactie tussen watersysteemopbouw en de afvoerkarakteristiek in de tijd.  De 
hydromorfologische parameters die van invloed zijn op de kwaliteit van habitats van de 
kwalificerende soorten zijn gebaseerd op notities van  Peters et al. (2005), Van Looy et al. 
(2005) en Spier et al. (2006). 

De volgende parameters bepalen de kwaliteit van het habitat: verval bedding (helling, 
lengteprofiel), korrelgrootte van substraat, perilithon (algen en microben film op vast 
substraat), slibgehalte, waterdiepte, stroomsnelheid, temperatuur, zuurstof (kritische 
omstandigheden kunnen uit temperatuursverloop afgeleid), erosie, sedimentatie. 

Voor de opgenomen parameters dient er dus ook een beoordelingsbasis aanwezig te zijn. Dit 
kan opgemaakt worden aan hand van de verzamelde kennis met betrekking tot  de habitat 
en de kwalificerende soorten. Voor de verschillende parameters zijn de kritische waarden en 
bandbreedten bekend die voor het habitat gelden (cfr. INBO-nota ontwerpcriteria 
grinddrempels IN/A2005.115)(Tabel 4). Op basis van de recente ontwikkelingen van 
normstellingen en doelstellingen voor de Habitatrichtlijn, zijn er voor de beschermde 
vissoorten bijkomende criteria bepaald (Tabel 5). 

 

Tabel 4 De  beoordelingsbasis, kritische waarden en bandbreedten van de habitat parameters (Vulink et al. 
2007). 

Parameter Risico en beoordeling Kritische 
waarde/bandbreedte 

Methode 

Verval uitvlakking negatieve trend lengteprofiel-
vergelijking 

Korrelgrootte Te grof materiaal 0.1-5cm diameter 
grindfractie 

visueel 

Perilithon-slib afdekking bodem afwezigheid visueel 

Waterdiepte Te diep door stuwing 0.1-0.8m multibeam~waterstand 
10m³/s 

Temperatuur letale temperatuur 25° C diver 

Erosie-sedimentatie zuiver sediment nodig aanwezigheid nieuw 
sediment 

multibeam 
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Vanuit de vastgestelde kernopgaven en doelen voor de Grensmaasbedding, en recente 
vaststellingen rond habitatcriteria, in het kader van de toets op bestaand gebruik en de 
opmaak van het beheerplan Grensmaas (Peters 2007), kunnen de criteria samengesteld 
worden in een tabel (tabel 5). 

Tabel 5 Habitatcriteria beschermde vissoorten Grensmaas   

 
stroomsnelheid 
(m/s) 

max. 
snelheid 
trekroute 

substraat 
paaigebied 

substraat 
opgroeigebied 

temperatuur 
°C 

Zuurstofgehalte 
(mgO²/l) 

rivierdonderpad 0,2-1,0   
kiezel-
stenen zand-grind 

< 21  

<26,5 limiet > 8 

rivierprik < 1,3 
< 
1,3m/s 

fijn zand-
grind 

modderig-fijn 
zandig < 21 > 8 

Zalm  2m/s grind n.v.t. < 21 > 8 

 

Deze criteria in tabel 6 werden ontleend aan de literatuur (Seeuws 1999, Crombaghs 2005), 
en worden momenteel voorgesteld als criteria voor de opmaak van beheerplannen in het 
kader van de Habitatrichtlijn (Peters 2007) en aan Vlaamse zijde de gewestelijke 
instandhoudingsdoelen (Adriaens et al. 2008) en de Kaderrichtlijn Water (criteria 
beschermde soorten normstelling stroomgebiedbeheerplannen, Van Looy et al. 2008). 

Voor de aanwezige habitats werd in het monitoringrapport een kritische grens gesteld voor 
significante effecten vanaf 25% verandering van het aanwezige areaal binnen de 
invloedssfeer van de ingrepen (gedefinieerde drempelzone), gezien de sterke jaarlijkse 
schommelingen (Vulink et al. 2007). 

3 Effectbeoordeling 

3.1 Oorspronkelijk voorziene BOB’s 

De in de planfase (2006) voorziene BOB’s waren omvangrijke maatregelen, waarvoor 
voornamelijk de effecten op de morfologie aanzienlijk zouden zijn.  

Mogelijke morfologische effecten van BOB’s (bodembescherming vooral);  

1. verstoring pool-riffle patroon op niveau van lengteprofiel 
2. versterkte erosie benedenstrooms  
3. versterkte erosie aan tegenoverliggende oever 

1. Het stroomkuilenpatroon is een belangrijk gegeven in de natuurlijke morfologische 
werking van een rivier. Hierin een verstoring aanbrengen zal steeds een reactie van de rivier 
opleveren, op korte en op langere termijn. Op de korte termijn kan het gaan om locale 
erosie omwille van het gewijzigde stroomprofiel. Vooral de langetermijneffecten met 
betrekking op het instellen van een nieuw evenwichtsprofiel of juist de onmogelijkheid 
hiervan, kunnen verstrekkender gevolgen hebben. Deze zijn belangrijker enerzijds omdat ze 
omvangrijker kunnen zijn en anderzijds omdat ze veel minder voorspelbaar zijn.  

Als criterium voor effectbeoordeling werd opgenomen dat er geen significante uitvlakking van 
het piekige patroon van het lengteprofiel (zie figuur 10) mag optreden in een trendanalyse 



 

 

www.inbo.be Natuurtoets & Passende Beoordeling

(Vulink et al. 2007).  Dit effect is dus uiteraard pas vast te stellen na een langere 
monitoringperiode, maar het vormt zonder twijfel in deze fase een belangrijk aandachtspunt. 
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Figuur 10 Het lengteprofiel van de rivier. 

 

 

2. Een mogelijk korte termijneffect is het optreden van erosie dat onvermijdelijk optreedt net 
stroomafwaarts een vastlegging van de bedding. Deze negatieve effecten werden uitvoerig 
beschreven en vastgesteld bij beddingverstevingingsprojecten (uitgevoerd met grind) langs 
de Rijn. Dit effect kan vermeden worden door het realiseren van de beddingvastlegging in 
aangepast materiaal. Voor de Donau gebeurt de verdediging van de bedding met grind dat 
een dimensionering heeft overeenkomend met de verwachte optredende krachten 
(overwegend 40-70mm grindfractie). Voor de Donau betekent dit een aanvulling met een 
grindfractie die groffer is dan de aanwezige fractie, waarbij verondersteld wordt dat er een 
vermenging zal optreden die een stabiele vastgelegde bedding zal opleveren.  

 

3. Een ophoging en verruwing van de bedding aan Nederlandse zijde kan een grotere 
stroomkracht doen ontstaan aan de tegenoverliggende oever. Dit laatste morfologische effect 
is vooral negatief ten opzichte van grindbanken aan Vlaamse zijde, die momenteel tegenover 
elk van de voorziene locaties aanwezig zijn. Tegenover de voorgestelde 
bodembeschermingslocaties liggen 3 van de 10 grindbanken aan Vlaamse zijde! 

Vooral de bank van Meeswijk is van groot belang voor de kenmerkende ongewervelden van 
de grindbanken (populaties van Grindwolfspin, Bembidion atrocoeruleum, B. testaceum). 
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De grindbank tegenover Berg is ontstaan in een Vlaams oeververlagingsproject. 

 

3.2 Huidig ontwerp oeverbeschermingsingrepen 

De hierboven aangehaalde morfologische risico’s vervallen met de bijsturingen aan de BOB’s 
naar aanleiding van de studies en het overleg in januari / februari. De mogelijke effecten op 
habitats en soorten van de momenteel voorziene ingrepen zijn hieronder beschreven. 

3.2.1 Bodem- en oeverbestorting Obbicht 

Een stroomkuil dient te worden opgevuld.. 

Beschermde vissoorten voorkomend binnen de ingreepzone en sterk afhankelijk van de 
habitat binnen de bedding van de Grensmaas, zijn kopvoorn (RL categorie kwetsbaar), 
barbeel (RL categorie bedreigd) en rivierdonderpad (HRL-soort). Van belang voor de 
vissoorten zijn de diepere plekken (stroomkuilen) in het traject die een belangrijke 
schuilgelegenheid vormen (bv. bij laagwater wanneer de ondiepe plekken te warm worden). 
Met de bodembeschermingsmaatregel wordt een diepe plek (rivierkundig te diepe plek, 
inschuring) in de bedding opgeheven. Er blijven voldoende diepere plekken over in de directe 
omgeving (400m stroomafwaarts net voorbij Obbicht ligt al de volgende stroomkuil), om 
geen negatief effect te verwachten naar de vispopulaties die immers mesohabitats over veel 
grotere tussenafstanden benutten (De Vocht ea 2001/2003).  

Ten aanzien van de stroken oeververdediging moet zowel het aquatische oevermilieu als de 
terrestrische zone worden beschouwd. 

Beschermde waterplanten aanwezig binnen de ingreepzone betreft enkel rivierfonteinkruid 
dat verspreid voorkomt in de oeverzone van Obbicht. Deze soort koloniseert momenteel zeer 
vlot de luwere oeverzones van de Grensmaas, zodat we het verdwijnen van enkele planten 
slechts als een beperkt en waarschijnlijk zeer tijdelijk fenomeen moeten beschouwen. 
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Rivierfonteinkruid groeit op stroomluwe plekken in de oevers en is momenteel sterk in 
opmars langs de Grensmaas. 

In de te bestorten oeverzone (zowel onderwateroever als lage oeverzone) is niet onmiddellijk 
kwetsbare natuur aanwezig (het is een bestaande oeververdediging, maar op de hoge oever 
is er lokaal wel waardevolle vegetatie aanwezig. Hiervoor moet in de uitvoering van de 
ingreep rekening gehouden met de aanwezigheid van bijzondere plantensoorten en 
broedvogels. 

Aanwezige bijzondere plantensoorten in de hoge oever (ter hoogte van en net ten zuiden van 
Obbicht; rkm 40.5-40.9 wilde marjolein, grasklokje, kattendoorn en wilde kruisdistel en 
41.1-41.5 wilde marjolein, beemdkroon en ijzerhard) vragen om een voorzichtige 
uitvoering; beperken van invloed uitvoering op vegetatie in hogere oever. De soorten in vet 
zijn beschermde soorten, de overige soorten zijn Provinciale rode lijst-soorten. 

 

Voor de oevers zelf zijn de bosrietzangers te vrijwaren broedvogels; ze broeden op alle 
oevertrajecten waar er ruigte aanwezig is. Enkel tegen de steile flank van Berg ontbreekt 
deze soort dus als broedvogel, voor de overige trajecten van deze ingreeplocaties is deze 
soort aanwezig. Negatief effect kan vermeden worden door de uitvoering te starten voor of 
na het broedseizoen. 

 

3.2.2 Bodem- en oeverbestorting Berg 

Ter hoogte van de geplande ingreep is er in de huidige situatie over dit oevertraject een 
overwegend steile, met breuksteen verstevigde oever aanwezig, dat geen gunstige 
habitatcondities biedt, noch in het aquatische noch in de terrestrische oeverzone. De hogere 
oever met het aanwezige hellingbos is daarentegen wel waardevol, maar valt buiten de 
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ingreepzone. De aansluiting van de oeverwerken op de bodembedding behoeft dezelfde 
zorgvuldigheid als het gestelde bij Obbicht. 

 

3.2.3 Bodem- en oeverbestorting Itteren 

In de huidige situatie is er ter hoogte van de geplande ingreep een aandeel ondiepe bedding 
aanwezig (rkm 29.8-30.1) op de overgang naar de verbreding van de Itterse Weert, dat 
echter geen gunstige habitat vormt omdat het gaat om een grof keiensubstraat op een zeer 
dynamische plek in de stroming (grote krachten aanwezig bij hogere afvoeren).  

In de oeverzone aan beide zijden van de rivier is er op het traject wel watervegetatie 
aanwezig, in de aanwezige stroomluwten, met soorten van traag stromend water: 
Rivierfonteinkruid, Mattenbies, Gele plomp en Schedefonteinkruid. Als beschermde 
waterplant aanwezig binnen de ingreepzone werd Vlottende waterranonkel in 2006 
vastgesteld ter hoogte van Itteren, niet meer in 2007-2008. Overige bijzondere 
waterplantensoorten betreft enkel rivierfonteinkruid dat verspreid voorkomt in de 
ingreepzone van Itteren en Obbicht. Ook hier dient de aanvulling bij de bodembedding, met 
het opvullen van stroomkuilen zo zorgvuldig en kleinschalig mogelijk te gebeuren. Voor de 
vissen is er net stroomopwaarts een gelijkaardig aanbod aan stroomkuilen aanwezig. 

3.2.4 Stroomgeleidingsdam Itteren 

De stroomgeleidingsdam is een element met mogelijks een belangrijke impact op het 
morfologische functioneren. Elementen pleiten tegen een geleidedam: 

• een maximale doorstroming (bij lage afvoeren) van de verbredingslocatie Itterse 
weert gewenst; 

• omwille van de grootte van de verbredingslocatie is een maximale morfologische 
invloed vanuit de rivier in het gebied gewenst om de nodige variatie te doen ontstaan 
in het gebied; 

• de geleidedam kan aanleiding geven tot sterkere slibbezinking in de 
verbredingslocatie, ongewenst voor de terrestrische ontwikkeling van het gebied, 
met tevens negatief effect op het aquatische milieu, waar reeds risico’s op 
blauwalgenbloei ontstaan (Van Looy & Van Braeckel 2008);  

• de geleidedam stuurt de stroming tegen de Vlaamse oever, waar met grind een 
natuurlijker oeverprofiel nagestreefd wordt, dat enkel stabiel kan ontwikkelen in 
combinatie met een sterk stroomverminderend effect van de verbredingslocatie 
Itteren (het is zelfs in de uitvoering uitgesteld tot na de oplevering van Itterse 
Weert). De geleidedam kan de geplande natuurontwikkeling van de Vlaamse oever 
dus negatief beïnvloeden. 

De stroomgeleidingsdam zoals uitgetekend in het bijgestuurde ontwerp (Itt_03), heeft toch 
nog een sterk effect op de verbredingslocatie Itterse Weert. We zien een groot stroomluw 
gebied ontstaan achter de dam dat bijna de helft van de locatie beslaat (30 ha!) en waar bij 
een gemiddelde Maasafvoer (figuur 11. 100m³/s simulatie, eenzelfde beeld bij 200m³/s) 
stroomsnelheden zo laag zijn dat er slibbezinking optreedt! Dit betekent dat ¾ van het jaar 
(tijdsaandeel afvoer lager dan 200m³/s) slibbezinking en vrijwel stilstaand water optreedt op 
deze grote oppervlakte. Dit is een sterk negatief effect veroorzaakt door de geleidingsdam. 
Voor een waterkolom van 1.5-2m diepte (figuur 12) zal het immers om een aanzienlijke 
slibafzetting gaan. 



 

 

www.inbo.be Natuurtoets & Passende Beoordeling

 

Figuur 11 Stroomsnelheden in de verbredingslocatie Itterse weert bij een afvoer van 100m³/s volgens de simulatie 
van een stroomgeleidingsdam. 

 

Figuur 12 Waterdiepten in de verbredingslocatie Itterse weert bij een afvoer van 100m³/s volgens de simulatie van 
een stroomgeleidingsdam. 
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De figuur van de waterdiepten (figuur 12) toont dat er een grote zone (40ha) ontstaat met 
diep water (>1.5m) en de rest van de verbredingslocatie (30ha) eveneens permanent 
onderwater staat. Dit effect kan ook aangegeven worden in de voorspelde ontwikkeling van 
ecotopen onder het oorspronkelijk en definitief ontwerp (figuur 13a en b). 

a b 

Figuur 13 Weergave van voorspelde ecotoopontwikkeling in a) oorspronkelijke cumulatief ontwerp en b) definitief 
ontwerp (Van Braeckel & Van Looy 2004-2007). 

Ten aanzien van deze voorspelde ecotoopontwikkeling kan de voorziene geleidedam dus nog 
een negatief effect genereren in de zin dat de zone ondiepe bedding naar een stilstaand 
water omgevormd zou worden, wat sterk negatief uitwerkt op de potentiële natuurwaarde.   

Zowel vanuit de toetscriteria morfologie, waterkwaliteit alsook ecologie (ongunstige 
leefomstandigheden voor riviersoorten!), levert de stroomgeleidingsdam dus een negatief 
effect op. 

3.2.5 Conclusies effecten op habitats en soorten 

Op basis van de hierboven aangehaalde voorziene effecten kunnen we besluiten dat er voor 
de BOB’s geen significante effecten verwacht worden ten aanzien van het aquatische milieu 
(habitattype H3260) en de beschermde soorten in de bedding (vissen, bever, otter en 
libellen). Ten aanzien van de oeverhabitats (H3270) en -soorten (flora, ongewervelden) zijn 
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er beperkte effecten te verwachten, maar liggen er vooral kansen voor habitatverbetering en 
optimalisatie van de ingrepen (zie verder). 

Voor de stroomgeleidingsdam is er wel een sterk negatief effect te voorzien in vergelijking 
met de voorziene ontwikkelingen in het Grensmaasproject. Overdadige slibafzetting, een 
grote oppervlakte stilstaand water (30 ha) en ongunstige leefomstandigheden voor 
karakteristieke riviersoorten, worden verwacht in de zone achter de stroomgeleidingsdam. 

4 Mogelijke mitigatie 

4.1 Realisatie oevercorridor flessenhalzen 

Niet enkel rivierkundig, maar ook ecologisch vormen de dorpskernen tegen de rivier 
belangrijke knelpunten in het Grensmaasplan. Ze vormen immers een onderbreking in het 
natuursnoer langs de rivier, wat zowel een belangrijke belemmering vormt voor het 
aaneengesloten beheergebied alsook voor migratie van organismen langsheen de rivier. 

Met een doordacht ontwerp van de oeververflauwing kan ook een corridor gerealiseerd 
worden met de ingrepen langs de bottle-necklocaties. Zo biedt de ingreep de kans op de 
volledige aaneensluiting van de natuurcorridor langs de Grensmaas. Zowel voor de grote 
grazers als voor zoogdieren die langs oevers trekken (das, ree) vormen de kernen van 
Obbicht, Berg en Itteren belangrijke knelpunten in het ontwerp van het Grensmaasplan. 

Recent onderzoek bracht aan het licht dat een aaneensluitende corridor van grindige oevers 
langs de Grensmaas ook voor de spinnensoorten van de grindbanken van essentieel belang 
is (Lambeets et al. 2008; Lambeets et al. 2009). De sterk geïsoleerde wolfspinpopulaties 
(van zowel Grindwolfspin (Arctosa cinerea), Ruigtewolfspin (Pardosa agricola) en 
Steenwolfspin (P. agrestis)) kunnen zich slechts beperkt verbreiden langs de oevers via 
gunstige habitat. De enige mogelijkheid voor een herstel en duurzaam behoud van deze 
typische oeverbewoners van de Grensmaas bestaat in een maximale aaneensluiting van 
natuurlijke (grindige) oevers langs de rivier (Lambeets et al. 2009). 

De voorziene ingrepen zouden dus een positief effect op natuur kunnen hebben als ze 
zodanig aangelegd worden dat er dieren over kunnen trekken. Alleszins is een natuurlijke 
afwerking wenselijk, zowel voor het aspect van passerende organismen, als op niveau van 
oeverorganismen; dus geen grove breukstenen, maar een met grind afgestorte laag zodat 
zowel karakteristieke oeverplanten (habitattype H3270) als –dieren de oever als habitat 
kunnen gebruiken. 

4.2 Afwerking verdedigingen met grind 

Zoals hierboven aangehaald (paragraaf 1.7) en in het verleden bij de argumentatie voor de 
mitigatiemaatregelen reeds aangehaald, is een zo natuurlijk mogelijke afwerking een 
belangrijke randvoorwaarde binnen de context van het Grensmaasplan (VNBM 2006). Als 
criteria en ontwerpkenmerken werd opgenomen voor de bedding- en oeververdedigingen: 

• maximaal werken met gebiedseigen materiaal (maasgrind,  toutvenant); 

• toelaten/stimuleren micromorfologische processen en aanwezigheid fijn grind; 

• afwerking bovenop met ‘natuurlijke’ beddingfractie. 

Deze ontwerpcriteria gelden dus zeker ook in dit project. 

4.3 Ontwerpbijsturing stroomgeleidingsdam/vergraving Itteren 
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De evaluatie van de oorspronkelijk voorziene dam (go-moment ) bracht aan het licht dat er 
geen hydraulische noodzaak bestaat (veiligheid) en er belangrijke ecologische argumenten 
tegen een onnatuurlijke constructie zijn (zoals vermeld in het Voorlopig ontwerp als 
voorloper op het huidige ontwerp van het Consortium Grensmaas). Gezien de problematiek 
van het insteekniveau van de Itterse Weert, is een bijsturing van het ontwerp voor de 
volledige vergravingszone wel aangewezen om de problemen van stilstaand ondiep water 
sterk te beperken op een kortere termijn dan bij uitvoering van het huidige ontwerp 
(Consortium Grensmaas). 

De als oplossing voorgedragen stroomgeleidingsdam in de Itterse Weert blijkt voor de 
bodem- en oeverbescherming geen effect te ressorteren. Dam en BOB Itteren staan los van 
elkaar. Vermits hij ook als harde dam ongewenst is volgens het vastgestelde streefbeeld 
voor de locatie Itteren, wordt hij dus best niet als dusdanig weerhouden. 

Voor de ontgravingslocatie Itteren is er wel een optimalisatie mogelijk om zowel het 
hydraulische knelpunt (hoge stroomsnelheden Itteren en mogelijke Thalwegverlegging) als 
het knelpunt van stagnant water bij lage afvoeren op te lossen. Geadviseerd wordt om 
binnen het ontwerp nog een bijsturing door te voeren die enerzijds de instroom verbetert 
(locaal iets hoger oeverniveau achterlaten; 100m³/s lijn grindoever, zodat hoofdgeul 
behouden blijft) en anderzijds stroomgeulen doorheen het gebied voorziet, zodat de 
doorstroming bevorderd wordt (zelfs indien bij laagwatersituaties grote delen van de weert 
geïnundeerd zijn, kan een stroming aanwezig zijn en gestimuleerd worden door een 
geulenpatroon; zogenaamde kwelgeulen uit het oorspronkelijke ecologische toetsingskader) 
en hydromorfologische ontwikkelingen versneld en geoptimaliseerd (het badkuip-effect 
vermeden) kunnen plaats vinden. De oorspronkelijke schets van het streefbeeld (figuur 14) 
geeft perfect deze gewenste (micro) reliëfwijzigingen in de vergraving weer (hoger instroom-
lager uitstroom in combinatie met geulenpatroon). 
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Figuur 14 Impressie streefbeeld Itterse weert zoals meegenomen in de opmaak en vaststelling van Grensmaasplan 
(tekening J. Helmer). Het geulenpatroon door de binnenbocht en de helling van stroomop- naar 
stroomafwaarts aflopend, bieden een optimalisatiebeeld voor de uitvoering. 

 

Wanneer het oorspronkelijk uitgetekende streefbeeld (figuur 14) in de uitvoering 
gerealiseerd kan worden dan wordt een grote meerwaarde gerealiseerd. Bijsturingen 
betreffen: 

• stroomopwaarts (ter hoogte van geplande geleidingsdam) het niet vergraven van 
een oeverhoogte (overeenkomend met uitgetekende stroomgeleidingsdam maar 
lager: aflopend van 100m³/s-peil ipv 200m³/s, en breder glooiend aflopend); 

• doorheen de geulverbreding van Itterse weert stroomgeulen voorzien (hoogtevariatie 
1m in min en in plus, dus uiteindelijk 2mdiep) zoals uitgetekend in de 
streefbeeldschets; 

• stroomafwaarts waar deze geulen in de rivier toekomen de hoogte die 
stroomopwaarts wordt achtergelaten, compenseren en dus iets dieper uitgraven. 

   

Op deze wijze wordt het negatieve effect van de laagwateropstuwing grotendeels opgeheven, 
vermits er minder effect van stilstaand water zal zijn. Tegelijk wordt ook het risico op 
verlegging van de Thalweg verkleind. Tevens wordt het streefbeeld zoals oorspronkelijk 
uitgetekend, sneller gerealiseerd. De rivier zal in deze locatie slechts zeer beperkte krachten 
hebben, dus is het ‘voorafinrichten’ van de verhoopte spontane ontwikkelingen hier een 
positief gegeven. Het vermijdt de risico’s op massale wilgenkieming aangezien er nu enkel in 
smalle linten zaden zullen worden afgezet. 

 

 

4.4 Uitvoeringsmodaliteiten 

 

Een mitigatie van het mogelijke effect van de ingrepen op aanwezige soorten kan liggen in 
de omzichtige uitvoering van het transport over de hoge oevers (vermijden van kwetsbare 
vegetaties zoals hellingbos Berg en oeverwal Obbicht) en de keuze van de uitvoeringsperiode 
(buiten broedseizoen Bosrietzanger van half mei tot en met juli). 

 

Effecten op aanwezige kenmerkende en zeldzame soorten (loopkevers, spinnen, planten, 
vogels, vissen) kunnen beperkt blijven als de uitvoering in de tijd en dus ook de ruimte 
beperkt blijft (beste periode is najaar).  

5 Conclusies 

5.1 Afweging  

Het project Grensmaas is een maatschappelijk zeer waardevol project dat een belangrijke 
bijdrage levert aan natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming. Nederland en Vlaanderen 
onderkennen dit en er wordt samen gewerkt aan een gemeenschappelijke aanpak van 
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rivierverruiming en natuurontwikkeling. Het gemeenschappelijk uitgevoerde Cumulatief 
Onderzoek 2003 Gemeenschappelijke Maas is daarbij een bouwsteen. De autonome 
ontwikkeling van de rivier met voortdurende versteiling van oevers, inschuring van de 
zomerbedbodem, sedimentatie van het winterbed, daling van het grondwater met negatieve 
effecten op VHR-gebieden en verstening door verdedigingswerken (oevers in beton en 
breuksteen) wordt door de rivierbeheerder aan weerszijden van de rivier de Maas als 
ongunstig beschouwd. Rivierverruimende maatregelen in combinatie met natuurontwikkeling 
zijn een goede mogelijkheid om deze trend om te buigen. Ze leiden tot de nagestreefde 
daling van de hoogwaterstanden en geven meer ruimte voor de natuur langs de 
Grensmaas/Gemeenschappelijke Maas. De uitvoering van de beschermingsmaatregelen die 
meegenomen werden in het Grensmaasplan wordt gelijktijdig voorzien met de uitvoering van 
de Vlaamse Boertieningrepen en andere Vlaamse ingrepen, mede vanwege het rivierkundige 
belang van morfologische stabiliteit.  

Voorwaarde voor de bovenbeschreven maatregelen is dat ze de natuur- en 
hoogwaterdoelstellingen van het Grensmaasplan niet aantasten en passen binnen de opzet 
die is gebaseerd op een integrale gebiedsontwikkeling en uitvoering.  

Het resultaat van deze verkenning van het effect van deze mitigatiemaatregelen op volgens 
de Europese en nationale wetgeving beschermde natuur geeft aan dat er geen risico’s zijn 
van significant negatieve effecten, maar wel enkele te compenseren effecten. 

De beperkte en overwegend tijdelijke effecten op de aanwezige beschermde soorten (vnl. 
flora, broedvogels) in de oevers, kunnen als volgt gemitigeerd en/of gecompenseerd worden:  

1. Geen werkzaamheden gedurende de broedtijd (tussen mei en 15 juli). Deze voorwaarde 
geldt voornamelijk de oevers en het aanleggen van de oeververdediging.  

2. Beperkt en omzichtig aanleggen transportzone in oevers en over grindbanken. 

3. Het gebruik van gebiedseigen materiaal (grind) bij de afwerking van de ingrepen en 
zorgen dat breuksteen voldoende afgedekt is. Dit is reeds voorzien in de huidige 
mitigatieplannen die in uitvoering zijn in Meers, maar moet tevens bewaakt worden bij 
uitvoering. Het gebruik van fijnere grindfracties (Ø 0,5-5 cm) in de toplaag is hierbij positief. 

5.2 Ontheffing in het kader van de FF-wet 

Wanneer voldoende rekening gehouden wordt met de aangegeven risico’s en voor de 
voorgestelde alternatieven (hoofdstuk 4) gekozen wordt, en bij de uitvoering voldoende 
rekening wordt gehouden met bovenstaande voorwaarden en mitigatie (mitigatiehoofdstuk 
4), is er geen ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet vereist. 

5.3 Mitigatie/alternatieven 

Als mitigatie voor de verwachte effecten van de ingrepen zijn volgende elementen 
aangegeven: 

aanvulling stroomkuil Obbicht beperkt uitvoeren (enkel diepe kuil uitvullen tot ongeveer 2m 
dik); 

stroomgeleidingsdam niet als constructie maar enkel als onvergraven zone realiseren 
(wenselijke bijsturing uitvoeringsplan); 

oeverbeschermingen maximaal als oeververflauwingen realiseren zodat faunapassage 
mogelijk wordt; 

oeverbeschermingen afwerken met toevoeging van grindtoplaag; 
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aansluiting tussen oever en beddingbodem ter plaatse van stroomkuilen kan door 
verondieping met breuksteen en voldoende afgedekt met toutvenant. 

5.4 Slot conclusies 

Algemene conclusie is dat het realiseren van de beschermingsmaatregelen ter hoogte van de 
vroeger beschreven flessenhalzen, kleinschalig gerealiseerd kunnen worden zonder 
ecologische schade. Een snelle en secure uitvoering biedt garanties voor de realisatie van de 
natuurdoelstellingen van het Grensmaasproject.  

De effecten van de voorgenomen maatregelen op aanwezige natuurwaarden in het 
Natura2000-gebied bedding van de Grensmaas zijn als volgt:  

Tabel 6 Effectbeoordeling voorziene maatregelen ten aanzien van beschermde habitats en soorten 

natuur\ 

Maatregel   

Habitat 
3260 

Habitat 
3270 

vis flora libellen loopkevers 
& spinnen 

bever overige 
fauna 

vogels 

bedopvulling 
Obbicht 

  +/-       

BOB Obbicht 0 0 +/- - 0 0 0 0 0 

BOB Berg 0 0 +/- +/- 0 0 0 0 0 

BOB Itteren 0 0 +/- +/- 0 0 0 0 0 

Geleidedam 
Itteren (Itt_03) 

- - - - - - 0 0 0 

optimalisatie 
Itterse weert 

+ + + + + + + + + 

faunapassage 0 0 0 0 0 + ++ ++ 0 

grindlaag op 
oevers 

+ ++ 0 + + ++ + + - 

0 : geen effect, + : positief effect, - : negatief effect, -- : significant negatief effect 

Positieve effecten ontstaan met de tout-venant afwerking van de breuksteenbestorting zowel 
ten aanzien van de habitat van de stromende bedding (H3260) en bijhorende soorten 
(Bever, libellen) als ten aanzien van de terrestrische habitats en soorten (H3270, flora, 
ongewervelden en overige fauna).  

Voor de stroomminnende vissoorten kan de beddingaanvulling mits een goede aanleg zonder 
negatieve effecten, gebeuren.  

Het optimaliseren van de ingreep in de Itterse Weert kan op alle biota positief effect 
ressorteren in vergelijking met het verwachte effect bij uitvoering van het huidige ontwerp 
(Consortium Grensmaas). Het voorzien van geulen in deze zone zal immers een positieve 
variatie ontstaan die de negatieve effecten van een grote oppervlakte stilstaand water sterk 
verminderen. 
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De beschreven alternatieven (mitigatie) in de voorgenomen maatregelen kunnen de 
mogelijks negatieve effecten voorkomen en de ingrepen zelfs netto positief doen uitpakken 
voor de natuur. 

Natura 2000  

Specifiek voor het natura2000 gebied biedt de afwerking met grind de mogelijkheid om een 
beperkt aandeel habitattype H3270 te doen ontstaan, maar vooral voor de kenmerkende 
flora en fauna (spinnen en loopkevers) van het habitattype een goede corridor en 
aaneensluiting van habitat langs de Grensmaas te realiseren.  

Op de habitat en beschermde soorten binnen de bedding (H3260, vissen) zijn de directe 
effecten zeer beperkt en op langere termijn kan de gunstiger stroming langs de 
flessenhalzen enkel positief uitwerken.  

Met de optimalisatie van het ontwerp voor de Itterse Weert valt de grootste winst te boeken 
voor de beschermde habitattypen (H3260 en H3270) en beschermde soorten (libellen, bever, 
vissoorten) binnen de variatie van stroomgeulen en gevarieerde oevers. 

 

Flora en Fauna wet 

Vooral ter hoogte van de oever van Obbicht zijn er mogelijks negatieve effecten te 
verwachten op bijzondere soorten boven in de oever, die veroorzaakt zouden worden door 
de werken in de oever. Deze kunnen gemitigeerd worden door een zorgvuldige uitvoering 
(naar timing voor broedvogels en ruimtelijk ontzien van kwetsbare vegetatie). 

De mogelijke winst voor bijzondere soorten bij het uitvoeren van de voorgestelde mitigatie 
(grindafdekking + optimalisatie Itterse Weert) is zeer groot in vergelijking bij de mogelijke 
negatieve effecten.  

 

Wanneer voor de voorgestelde alternatieven gekozen wordt, en wanneer er bij de uitvoering 
voldoende rekening wordt gehouden met de vermelde voorwaarden, is er geen ontheffing in 
het kader van de Flora en Faunawet vereist. 

 

Algemene conclusie 

 

De BOB’s vormen geen probleem voor de aanwezige beschermde natuur in het gebied, 
gezien hun beperking in omvang en mits de uitvoering rekening houdt met de geformuleerde 
voorwaarden voor zorgvuldige uitvoering. Er ontstaan zelfs kansen voor een winstsituatie 
naar natuur dankzij het realiseren van zoveel mogelijk corridors langs de rivier.  

 

Het realiseren van de stroomgeleidingsdam bij Itteren heeft een negatieve invloed op de in 
het geding zijnde habitats en soorten. Evenwel kan een optimalisatie (van “goed” naar 
“beter”) van de ingreep in de Itterse Weert op alle biota extra positief effect ressorteren in 
vergelijking met het verwachte effect bij uitvoering van het huidige ontwerp (Consortium 
Grensmaas). 
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