
Meer ruimte voor riviernatuur  

Werken aan ecologisch 
herstel van de Maas
De heringerichte Hemelrijkse Waard bij Oijen vlak voor oplevering in 2016. 
foto: Rijkswaterstaat/J.v.Houdt
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In 2000 zijn via de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
afspraken gemaakt om onze wateren weer gezond te 
maken. Dit houdt in dat ze schoon zijn volgens de 
normen en een geschikt leefgebied vormen voor de 
planten, vissen en kleine waterbeestjes die er van nature 
thuishoren. Ook de Maas moet aan deze afspraken 
voldoen. In deze brochure leest u hoe Rijkswaterstaat tot 
en met 2027 met verschillende partners invulling geeft 
aan de ecologische doelen.

In de afgelopen honderdvijftig jaar veranderde de Maas vanaf 
Maasbracht stroomafwaarts van een vrij slingerende rivier naar een 
kanaalachtige waterweg. Bochten werden afgesneden om het water 
sneller naar zee af te voeren en voor een betere bevaarbaarheid. 
Ook kwamen er stuwen en sluizen voor de scheepvaart. De oevers 
werden in de jaren zeventig met steen of grind verdedigd om 
afkalving van landbouwgrond tegen te gaan. Ondiepe, luwe zones 
langs de oevers verdwenen, terwijl het waterleven van de rivier zich 
juist daar afspeelt. Door deze kanaalachtige inrichting zijn veel 
plant- en diersoorten in aantal achteruitgegaan of zelfs helemaal 
verdwenen. 

Inmiddels zijn de inzichten veranderd. Nu zien we dat hoogwater-
veiligheid, ecologie, recreatie en andere functies goed samen 

kunnen gaan als je de natuurlijke krachten van de rivier op de juiste 
manier benut. Niet langer tegen het water ingaan, maar met het 
water meebewegen. Daarvoor kijken we tegenwoordig naar het 
‘DNA’ van de Maas, naar de oorspronkelijke eigenschappen van de 
rivier. Met gerichte maatregelen brengen we vervolgens het 
authentieke karakter weer zoveel mogelijk terug. 

We leggen ondiepe geulen aan, verlagen uiterwaarden en graven 
gedempte rivierarmen opnieuw uit. Daar waar dat kan halen we de 
bestorting weg voor een meer natuurlijke oever. Ook richten we 
samen met de waterschappen beekmondingen die in de Maas 
uitkomen opnieuw in. Het zogeheten morfologisch herstel valt 
eveneens onder de Kaderrichtlijn Water. Daarmee wordt bedoeld 
dat normale rivierprocessen als afkalving en aanzanding van de 
oevers meer de ruimte krijgen om het Maaslandschap vorm te 
geven.

Het werkgebied loopt van Eijsden, waar de Maas Nederland 
binnen komt, tot en met de Bergsche Maas en de Afgedamde Maas. 
We voegen steeds meerdere werklocaties samen in één pakket waar 
we vervolgens een aannemer voor zoeken. Kijk op www.rws.nl/
maasoevers voor de laatste stand van zaken en een actuele 
overzichtskaart. 

Rivierstrandje met steilrand en waterplanten.  foto: Rijkswaterstaat

Natuurlijke krachten benutten
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Stadsriviernatuurgebied De Kleine Weerd in 
Maastricht vóór en na herinrichting. Op de plek 
van een drooggevallen sloot is in 2015 een 
ondiepe KRW-geul gegraven. Hiermee is ook  
de doorstroming bij hoogwater verbeterd.

Binnen enkele jaren na het weghalen van de 

bestorting telde deze steilrand langs de Maas  

bij Grave 450 oeverzwaluwholen.

foto: Ran Schols

Rivierstrandjes, steilranden en ondiep water
Waar de bestorting is weggehaald, woelen golfslag van de 
scheepvaart en stroming de grond los. De oeverrand brokkelt af 
en trekt zich steeds een beetje verder landinwaarts terug. 
Tegelijkertijd zet de Maas bij hogere waterstanden zand af op 
haar flanken. Gaandeweg vormt zich zo een bredere overgang 
van water naar land met zand- of grindstrandjes en steilranden. 
Na verloop van tijd kalft de oever steeds minder snel af, om 
uiteindelijk een evenwichtstoestand te bereiken. De bescherm-
de oeverzwaluw en ijsvogel kunnen terugkeren in hun 
oorspronkelijke leefomgeving: de zandige wanden langs de 
rivier. Met name bij de wat hogere steilranden zien we hun 
ronde holen alweer op verschillende locaties verschijnen. 

Soms moet de afkalving worden beperkt, omdat er bijvoor-
beeld op korte afstand een weg of dijk ligt, of omdat dat voor 
de scheepvaart van belang is. In dat geval laten we bijvoorbeeld 
het grootste deel van de stenen onder water liggen, zoals ook 
gebeurt in de scherpere buitenbochten. Andere belangrijke 
randvoorwaarden zijn dat de stuwen en sluizen vanzelf-
sprekend gewoon blijven bestaan en dat de vaarweg niet mag 
gaan slingeren. 

foto’s: Rijkswaterstaat/J.v.Houdt

foto: Gijs Kurstjens
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Ons water in balans 
Waterplanten hebben ondiep water nodig om te kunnen wortelen. 
Een plantenrijke omgeving biedt vissen vervolgens een goede plek 
om naar voedsel te zoeken, te rusten en te paaien. Ook insecten en 
allerlei micro-organismen leven voornamelijk in ondiep en rustig 
stromend water. Door de oeververdediging weg te halen en uiter  - 
waarden af te graven, vervangen we op veel plekken steen door 
zand, wat hier de eigenlijke bodemsoort is. Zo krijgen karakteris-
tieke flora en fauna de kans terug te keren. Een steenachtige 
omgeving trekt juist niet-inheemse soorten aan, zoals de veel 
voorkomende Kaspische grondels bij de vissen. Soms bevat de oever 
vooral leem of klei. Het proces van afkalving en aanzanding gaat 
dan wat langzamer, omdat deze grondsoorten minder makkelijk 
wegspoelen. Dergelijke oevers dragen bij aan de variatie en zorgen 
daarmee net zo goed voor nieuwe kansen voor riviernatuur.

Soortenrijkdom

Voor een gezond watermilieu is het belangrijk dat de verhouding 
tussen gebiedseigen soorten en zogenoemde exoten in balans is. 
Het ecosysteem is dan veel sterker. Als er veel verschillende planten 
en dieren zijn kan de natuur beter tegen een stootje in moeilijke 
tijden zoals bij uitbraak van ziekten. Bovendien draagt biodiversiteit 
bij aan het chemisch op orde houden van het watermilieu. 
Verschillende soorten planten en filteraars als kokerjuffers en 
mosselen halen bijvoorbeeld fosfaat en stikstof uit het water. 
Daardoor zijn deze stoffen minder beschikbaar voor (blauw)algen 
om zich mee te voeden. Ook wordt het water hier helderder van.

Rivierhout
Van nature liggen er in ons rivierwater takken en omgevallen 
bomen. Rond deze boomriffen krioelt het al snel van de ongewer-
velde diertjes die op en van het dode hout leven, dat als het ware 
een vruchtbaar koraal vormt. Deze diertjes worden weer gegeten 
door vissen. Zij gebruiken de takken en de wortels van de boom om 
te schuilen en voedsel te verzamelen. Vervolgens duurt het niet lang 
voordat ook visetende vogels in de buurt neerstrijken. 
Rivier hout vormt zodoende een belangrijke schakel in de voedsel-
keten die bij uitstek bijdraagt aan de gewenste biodiversiteit. 
Daarom heeft Rijkswaterstaat in de heringerichte Hemelrijkse 
Waard in de gemeente Oss achttien dode bomen in het water 
gelegd, vanzelfsprekend stevig verankerd zodat ze niet kunnen 
wegdrijven. De oevergeul bij Maasbommel is eveneens voorzien van 
dit waardevolle biologische element. En sinds 2006 loopt er een 
proef met het bemonsteren van zes omgevallen bomen langs de 

De ‘oude’ met steen verdedigde Maasoevers bieden nauwelijks kansen voor plant en dier.

Voor een gezond watermilieu is een juiste 
balans tussen gebiedseigen soorten en 
zogenoemde exoten belangrijk.

Rivierhout in de nieuwe oevergeul bij Maasbommel (Gld). foto: Rijkswaterstaat

foto: Rijkswaterstaat
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rivier tussen Heumen en ‘s-Hertogenbosch. Deze bomen zijn in de 
natte oeverzone van de Maas vastgelegd. Bij nog uit te voeren 
KRW-maatregelen zullen we ook steeds nadrukkelijk kijken of dood 

hout toegepast kan worden. Zo wordt rivierhout weer een steeds 
vertrouwder beeld in het rivierenlandschap. Kijk op www.rws.nl/
rivierhout voor meer informatie.

Win-win

Meer riviernatuur en hoogwaterveiligheid gaan vaak heel goed 
samen. Bij sommige projecten zijn beide belangen vanaf het 
begin uitdrukkelijk als doel opgenomen. Voorbeelden daarvan 
zijn het Grensmaasproject, de herinrichting van de Hemelrijkse 
Waard in de gemeente Oss en het herstel van de gedempte 
Maasarmen bij Batenburg (gemeente Wijchen) en Keent bij 
Ravenstein. 

Maar ook bij andere oever- en uiterwaardingrepen proberen we 
altijd meerdere vliegen in één klap te slaan. Hoogwatergeulen 
moeten op de eerste plaats zorgen voor waterstandsdaling. We 
kunnen ze echter vaak zó vormgeven dat ze tegelijkertijd een 
goed leefgebied vormen voor flora en fauna. Dit is onder meer 
gebeurd bij de geulen Well-Aijen en Raaijweide bij Venlo. 
Omgekeerd helpen KRW-geulen vaak de doorstroming bij 
hoogwater te verbeteren door daar in het ontwerp rekening 
mee te houden. Datzelfde geldt voor ontsteende Maasoevers; 
door het weghalen van de bestorting krijgt de rivier meer  
ruimte in de breedte. 



Werken aan ecologisch herstel van de Maas | 6

De bewoners van het eiland Keent, vlakbij Ravenstein (N-B), zijn sinds 2014 weer omringd door water. De gedempte 
meander werd grotendeels opnieuw uitgegraven en langs de Maas liggen natuurvriendelijke oevers en geulen.

foto’s: Aerophoto-Schiphol 

Beekmondingen: terugkeer van een unieke habitat
Waar rivier en beek elkaar ontmoeten zien we veel leefgebieden en 
zogenoemde gradiënten. Gradiënten zijn geleidelijke overgangen 
van nat naar droog, van laag naar hoog en van diep naar ondiep. 
Dat is gunstig voor het waterleven. Elke plant heeft namelijk zo zijn 
eigen eisen om zich te kunnen vestigen. Het hoornblad leeft 
helemaal ‘ondergedoken’, terwijl riet en lisdodde alleen met de 
wortels in het water staan. En de ene vissoort leeft in rustige 
poeltjes, waar de ander juist gedijt bij wat meer stroming. 

Bij de meeste beekmondingen is deze variatie niet meer aanwezig. 
Net als de Maas werden veel beken de afgelopen honderdvijftig jaar 

onnatuurlijker door ingrepen om de waterhuishouding te  
beheersen. Ze werden rechtgetrokken en barrières als spuisluizen, 
stuwtjes, watermolens en gemalen maken het voor vissen moeilijk 
de beken in te zwemmen om te paaien. 
De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben in de periode 
2006-2017 samen twintig beekmondingen in Noord-Brabant en 
Limburg heringericht. Deze samenwerking wordt de komende jaren 
voortgezet. Waar dat kan, halen we verhardingen langs de monding 
en op de bodem weg. Ook worden stuwen of andere obstakels in de 
beken verwijderd of we leggen er vispassages omheen. Kijk voor 
meer informatie op www.rws.nl/beekmondingenmaas.

Heringerichte monding van de Huilbeek (L), waar de oeverbestorting werd weggehaald.
foto: Rijkswaterstaat
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Met elkaar de doelen bereiken

De verschillende projecten rond de herinrichting van de 
Maasoevers en -uiterwaarden kennen meerdere initiatief-
nemers. Naast Rijkswaterstaat gaat het om natuur beheer-
organisaties (o.a. Natuurmonumenten, de provinciale land-
schappen, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling),  
de water  schappen Limburg, Aa en Maas, Rivierenland en 
Brabantse Delta, de betrokken Maasprovincies en Maas-
gemeenten, ontgronders en gebieds  ontwikkelaars. Met 
deze partijen werken we samen om alle ambities in copro-
ductie vorm te geven. Ook marktpartijen als ingenieurs-
bureaus, aan nemers en rivierecologen zijn onmisbaar voor 
het bereiken van gewenste resultaat. Verder leggen we bij 
het ontwerp en de uitvoering van de KRW-maat regelen ons 
oor te luisteren bij omwonenden en branche- en belangen-
organisaties voor de binnenvaart, recreatievaart, landbouw, 
vis migratie en hengelsport (waaronder Sport visserij 
Nederland).

Uiterlijk in 2027 moeten de doelen van de Kaderrichtlijn 
Water zijn behaald. Alle water beheerders in de Europese 
Unie voeren daarvoor maatregelen uit bij sloten, meren, 
kanalen, beken en rivieren. Via monitoring meten we of we 
op de goede weg zijn. Dat geldt niet alleen voor het ecolo-
gisch herstel, maar ook voor de chemische waterkwaliteit. 
Nationaal en internationaal wordt daar eveneens volop in 
geïnvesteerd. Kijk voor meer informatie over de KRW op 
www.rws.nl/krw en voor waterkwaliteit in brede zin op  
www.rws.nl/waterkwaliteit en www.onswater.nl.

Ruim baan voor vis 
De Maas heeft een belangrijke rol als langeafstandsroute voor 
trekvissen als de zalm en zeeforel. Ze zwemmen eerst van hun 
geboortegrond – een beek of zijriviertje in Frankrijk, België of 
Nederlands-Limburg – via de Maas en uiteindelijk het Haringvliet 
naar zee. Daar groeien ze verder op. Eenmaal volwassen leggen de 
vissen de omgekeerde route af naar hun geboorteplek om zich daar 
voort te planten. Rijkswaterstaat heeft bij alle zeven sluis- en 
stuwcomplexen in de Maas vistrappen aangelegd om deze land-
inwaartse trek mogelijk te maken. Niettemin zijn er nog de nodige 
obstakels te overwinnen om de dieren in beide richtingen helemaal 
vrij baan te geven. We studeren in brede samenwerking op 
innovatieve manieren om vissen gemakkelijker barrières te laten 
passeren en de visstand te verbeteren.

Vistrap bij stuw Grave (links in beeld). foto: Rijkswaterstaat/J.v.Houdt

Schip bij ontsteende Maasoever. foto: Rijkswaterstaat

Balans tussen mens en water
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