De Zandmaas

Smart Rivers

Unieke terrassenrivier met subtiele kwelgeulen
Ligging: Traject tussen Neer en Gennep.
Type rivierdal:
De enige Nederlandse Terrassenrivier.
Eigenheid en kenmerkende geologie
De Zandmaas kent een unieke geologie van oplopende, oude
rivierterrassen en grondwatergevoede restgeulen, die door
de afwisseling van ijstijden en warmere insnijdingsperioden zijn
gevormd. Doordat de Maas zich hier sinds de laatste ijstijd in de
diepte insnijdt, meandert ze nauwelijks in zijdelingse richting.
Er is sprake van een relatief rechte loop (‘canyonrivier’). De recente
overstromingsvlakte is zeer smal en soms zelfs volledig afwezig
(zoals bij Steijl en de Hamert). Pas in het noorden bij Heijen wordt
het jonge dal weer breder en zien we voor het eerst weer meanderbochten ontstaan. De Zandmaas kent van nature dan ook geen
dynamische nevengeulen of hoogwatergeulen.
In plaats daarvan kenmerkt het riviertraject zich door ondiepe
kwelgeulen op verschillende terrasniveaus. Deze geulen vangen
helder grondwater af uit oudere, naast gelegen terrassen. De
meeste geulrelicten zijn in feite ‘fossiele geulen’, die niet door de
Maas van tegenwoordig zijn gevormd, maar door ‘een Maas uit
het verleden’ met volledig andere kenmerken en andere afvoer
karakteristieken. De rivierterrassen waarop de oude kwelgeulen
liggen hebben een zandig en droog karakter met weinig recente
rivierklei. Door de werking van grondwater kennen de terras
geulen (in potentie) een unieke plantengroei met soorten als
Dotterbloem en Goudveil. Op sommige plaatsen zijn bijzondere
overgangen naar oude rivierduinen uit de laatste ijstijd aanwezig,
zoals bij Arcen en Belfeld.
Slechts heel lokaal is de ‘recente overstromingsvlakte’ breed
genoeg voor de vorming van een kleine hoogwatergeul of een
zandeiland, waarin rivierinvloeden belangrijker zijn dan grond
waterinvloeden (zoals de Blericker Nak, vroeger bij Grubbenvorst).
Tegenwoordig is de diepe, ingesneden ligging van de Zandmaas
minder goed zichtbaar door opstuwing van het rivierpeil. Dit heeft
er ook voor gezorgd dat delen van de recente overstromingsvlakte
sinds de jaren ’20 op veel plaatsen natter zijn geworden (zoals bij
Bergen).
Inrichtingconcepten
• De Zandmaas vraagt om een volledig andere inrichtings
benadering dan andere riviertrajecten in Nederland.
• Grondwater is leidend principe voor inrichtingsprojecten
(en dus niet zozeer het overstromings/rivierwater). De diepte
van kwelgeulen is beperkt en wordt bepaalt door de diepte van
het grondwater.
• De Zandmaas vraagt als geen ander riviertraject om een subtiele
aanpak met veel aandacht voor kostbare terrasstructuren en
grondwaterinvloeden.

Kenmerkende inrichtingsstructuren
• Kwelgeulen. Relatief ondiepe grondwatergevoede kwelgeulen,
maximale diepte ca. 0,30 tot 0,80 meter, breedte ca. 5-20 m.
• Droge geulen: In bepaalde terrassen zit het grondwater vrij
diep; hier zijn droge uitslijpgeulen in een zandige ondergrond
kenmerkend.
• Kleine hoogwatergeulen (recente overstromingvlakte): In wat
bredere delen van de recente overstromingsvlakte ligt soms
ruimte voor een kleine hoogwatergeul. Deze geulen hebben een
beperkte diepte (max. 1,5 m, aflopend naar 0) en hebben een
relatief hoge instroom en onringende stroomrug langs de rivier
lopen. Ondanks rivierinvloeden kennen ze meestal nog steeds
grondwaterinvloeden vanuit het naastgelegen laagterras. De
(landschaps)ecologische kwaliteit is doorgaans gebaat bij een
aftakking van de rivier (alleen een natuurlijke ‘overloopdrempel’
voor het grondwater).
• Droge terrassen: De droge component van het terrassen
landschap is net zo belangrijk als de natte component. De
Zandmaasterrassen zijn van nature over grote arealen droge
systemen (met bijv. potenties voor stroomdalgraslanden en
hardhoutooibos).
Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren:
• Stromende nevengeulen zijn systeemvreemd voor de Zandmaas.
Lokaal liggen wel nieuwe kansen rond de stuwen (systeem
kenmerken zijn hier definitief gewijzigd).
• Ook kent de Zandmaas van nature geen grote hoogwatergeulen
of plassen (bv. type Lomm of Well-Aijen).
Referentiegebieden/projecten
• Kwelgeulen (in terrassenlandschap):
Nog geen referentieproject langs dit
riviertraject uitgevoerd (in ontwikkeling:
hoogwatergeul Wanssum).
• Kleine hoogwatergeul
recente overstromingvlakte:
Raaijweide bij Venlo/Blerick.
• Droge terrassen:
de natuurgebieden als de
Barbara’s Weerd (Arcen) en
Berckterveld (Baarlo).
• Natuurlijke referenties:
Lokaal nog kenmerkende kwelmilieus
in oude Maasarmen, zoals bij
Reuver, Meerlo en Arcen.

Terrassenstructuur van de Zandmaas

Ligging van het grondwater als leidend principe
voor ligging en diepte van kwelgeulen

Hoogwatergeul Raaijweiden
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Toekomstbeeld kwelgeulengebied bij Wanssum

Ontwerp kwelgeulen Wanssum (ontwerp: Bureau Drift)

Meer weten?
• 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 inrichtingsprojecten in het rivierengebied.
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en
Dienst Landelijk Gebied.

• Toekomst van een Zandrivier, deelrapport Geologie, geomorfologie
en hydrologie. A. van Winden & W. Overmars, 1999. In opdracht van
SMF Limburg, SLL, SBB, NM en WNF. Stroming, Hoog-Keppel.
• Inrichtingplan hoogwatergeul Wanssum. B. Peters & H. de Mars.
In opdracht van DLG-Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.
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