


























Ligging: Maastraject tussen Ohé en Neer.

Type rivierdal: Gestuwde, meanderende grindrivier (zuid) en  
terrassenrivier (noord), met sterk vergraven overstromingsvlakte. 

Eigenheid en kenmerkende geologie
Van oorsprong vormde het Maasplassengebied de overgang van  
de Grindmaas ten zuiden van Roermond, naar de terrassenrivier 
van Noord-Limburg. Het traject ligt voor een belangrijk deel in  
het dalingsgebied van de Roerdalslenk, waarin gedurende koude 
perioden dikke pakketten grind werden afgezet. Tegelijkertijd 
snijdt de Maas op de overgang naar de noordelijk gelegen  
Peelhorst (stijgingsgebied) hoge terrassen aan, waardoor zich  
indrukwekkende steilwanden (Neer, Donderberg, Linne) en grond-
watergevoede meanders (Vuilbemden, Beesel) konden vormen. 
Hierdoor kende dit traject voor de verstuwing van de jaren ’20 en 
de grootschalige grindwinning van jaren ’50 tot heden, alle land-
schapsvormen en geultypen die eigen zijn aan de Limburgse Maas. 
Weinig herinnert thans nog aan de grote variatie die juist dit  
traject kenmerkte. Door de grote systeemveranderingen zijn de 
oorspronkelijke trajectkenmerken niet overal meer in inrichtings-
projecten te benutten. Uitzondering hierop zijn de locaties net 
stroomafwaarts van de stuwen, met name de Lus van Linne, waar 
het karakter van de dynamische grindrivier nog deels te herstellen 
is. Dit gedeelte is bijna ongestuwd en er vindt tussen Linne en 
Roermond alleen pleziervaart plaats. De meeste andere plassen 
hebben door verstuwing een laagdynamischer karakter.
Ten noorden van Roermond en ten westen van het Lateraalkanaal 
liggen vanuit de geologie specifieke kansen voor kwelmilieus langs 
oude terrassenranden. Zo liggen o.a. bij Beegden, bij Asselt en in 
de Weerdbeemden oude kwelgeulen met een bijzondere water-
kwaliteit en verbeterkansen door uiterwaardinrichting. Hierop zijn 
de subtiele inrichtingsprincipes van de Zandmaas van toepassing 
(zie Zandmaasposter). Wel heeft de aanleg van het Lateraalkanaal 
voor aanzienlijke verdroging van het gebied de westkant ervan  
gezorgd. Ook de relaties met zijbeken zijn op dit traject belangrijk.

Inrichtingconcepten

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Herinrichting grindplassen: Bestaande plassen kunnen  

ecologisch beter ingericht en afgewerkt worden, bijvoorbeeld 
door compartimentering of verondieping met mineraal zand  
of grind in de vorm van zand/grindplaten, stroomgeulen, kwel-
baaien en zandriffen. Lokaal liggen kansen voor reactivering  
van oeverwalafzettingen door verlaging van oeverdammen  
tussen de Maas en de plassen. Door openingen van plassen  
op de rivier zover mogelijk benedenstrooms aan te leggen,  
kan een rivierkwelstroom opgang komen die de waterkwaliteit 
verbetert (i.v.m. bijv. blauwalgenproblematiek).
•	Grindgeulen: In de Lus van Linne liggen specifieke kansen  

om dynamische kronkelwaardgeulen met periodiek grindafzet. 
Hier kunnen ook grindzettingen in het zomerbed terug tot  
ontwikkeling gebracht worden.
•	Kwelgeulen:	Ten	noorden	van	Roermond	en	westelijk	van	het	 

Lateraalkanaal liggen kansen voor de realisatie van kwelgeulen. 
Dit zijn ondiepe (0,5-1 meter diep), relatief smalle geulen die 
ijzerrijk kwelwater uit naastgelegen Maasterrassen afvangen. 
Extra aandacht voor het behoud van de geologisch bijzondere 
terrasstructuren op de overgang naar de Peelhorst (zie ook  
poster Zandmaas). 
•	Stromende nevengeul: Stromende nevengeulen en grote  

hoogwatergeulen zijn niet bijzonder kenmerkend en door het  
gestuwde karakter ook niet overal kansrijk meer. Uitzondering 
hierop vormen stuwpasserende geulen, zoals in Stadsweide 
(stuw Leeuwen).

Referentiegebieden/projecten
•	Herinrichting/afwerking grindplassen: De eindafwerking  

van de Asseltse Plassen en de Schroevendaalse Plassen met 
zandplaten en ondiepe baaien.
•	Opvulling grindplassen: Plan “Nieuw Leven in de Lus van Linne” 

van Balast Nedam voor de Lus van Linne, herstel grindmeander 
met ooibos door gedeeltelijke opvulling en herinrichting. 
•	Kwelgeulen: geen gerealiseerde voorbeelden beschikbaar.
•	Stuwpasserende nevengeul: thans in aanleg in  

Stadweide Roermond.

Meer weten?
•	 Groenvisie Maasplassen, Landschapsecologisch fundament  

gebiedsontwikkeling Maasplassen. Rademakers J. & B. Peters, 
2009. In opdracht van Provincie Limburg, Gebiedsontwikkeling  
Midden-Limburg, programmalijn Maasplassen. Stuurgroep  
Maasplassen. Jos Rademakers Ecologie & Ontwikkeling/Bureau 
Drift, Oijen/Berg en Dal.

•	 Eindafwerking Asseltse Plassen. A. van Winden  J. Reker, 2005.  
In opdracht van de Panheelgroep. Bureau Stroming, Nijmegen.

•	 De Zandmaas, ecologie en historische veranderingen van een  
terrassenrivier. Peters, B., 2010. Limburgse Natuur in een  
veranderend landschap. Natuurhistorisch Genootschap in  
Limburg, Maastricht. 

•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009.  
Principes voor de landschapsecologische kwaliteit van inrichtings-
projecten in het rivierengebied. Uitgave van het ministerie van LNV, 
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied. 

•	 Maas in Beeld. Succesfactoren voor een natuurlijke rivier. Project 
Maas	in	Beeld,	www.maasinbeeld.nl.	Bureau	Drift.	Kurstjens	 
Ecologisch Advies, Berg en Dal/Beek-Ubbergen.

•	 Gebiedsvisie Ecologie Plassenmaas, streefbeelden en functie-eisen 
ecologie	voor	de	Maas.	Wortel,	H.	de	Mars	&	P.	Kloet.	In	opdracht	
van rijkswaterstaat Limburg, Royal Haskoning, Maastricht.

•	 Eiland in de Maas / Stevol: Verkenning van de mogelijkheden voor 
vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van het Eiland in de Maas…  
A. van Winden, W. Braakhekke & G. Litjens, 2004. In opdracht van  
de Panheelgroep. Bureau Stroming.

•	 Herinrichtingsplan Rijkelse Bemden, Bureau Stroming
•	 Inrichtingsplan Nevengeul Stadsweide Roermond. J., Lucassen  

& J. Reker, 2007. Dienst Landelijk Gebied, Roermond.
•	 Inrichtingsplan ‘Nieuw Leven in de Lus van Linne’. Balast Nedam. 

www.lusvanlinne.nl
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Het herstel van 
oeverwalprocessen door 
verlaging van oeverdammen 
rond grindplassen  
(uit:	Kwaliteitsprincipes	
Uiterwaardinrichting)

Stuwpasserende nevengeul van Leeuwen (Roermond)

Zandbaai Asseltse Plassen

Inrichtingplan Lus van Linne

Inrichting kwelgeul Westelijk van Lateraalkanaal 
Bron:	Groenvisie	Maasplassen

Kwelgeul	terrasrand	Beegden	 
met Waterviolier
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 Maasplassengebied
Grindplassen, kwelgeulen en terrasovergangen  Smart riverS


