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Voorwoord 

Ih-I mhiisifiii- run Vcrkivr c- Watersliiiil. bel luiiisluriv run /.iiiiilliniiii'. ,\iiliiinhfi.iei'r en VissfiiJ en de 

/iriirriicie l.liiihiir^ hi-hheii eind l'J'JJ ufgeipruken aeziimeDlijk een plan Ie niUwlklielen om Uin^s de 

\liiiis liis.wn MiiiisIml.U en Riii>xlere}i grindtviniiin^ in ie zeilen rnnr naiiinniniwikkvling. Eiuddnel Is 

een sieii; reilireile drensnititis inel i;rind- en ziiiidbank'vii, nefen^viilen. neriirleerde oevers, grazige 

rliiK'leii, niifili-ii en iKilhintSKU, koiiani. een t^ehled iiiiiirin reel pliinlc en diersoorten die karakteristiek 

zijn mor een ^-rindiirier zich llniis melen. ISorendien zul de dreigiii,i; run hoii^wulvrs mor de bewoners 

lungs de drensmuas na iiilroering run bet projecl sterk rernitnilerd zijn. 

In IWI is de prorhuie Umhiirg gestart met een m.e.r procedure om de voorgestelde ririenerruiinings-

iiiiuitregelen op mllleu-effectvn Ie toetsen. DtiarbiJ kijken de twee ministeries vanuit hun eigen laken en 

reraniU'oiirdelIJklieden uuilriikkelijk over de schouder van de provincie mee. De drie partijen zullen 

hun iiun-geiiomen heleld gezamenlijk in bel Streekplan (irensmiiiis kenhiiiir maken. 

.\u de overstromingen van l'J'li en IWS hehhen Kijk en provincie u/gesproken dut het (irensmaas-

Inojecl levens moet leiden lol beperking vun de iriileroverliisl. DaarhiJ is vastgesteld dal deze doelstelling 

leidend /.s Int Jtinti .Mei de ondertekening vun een hesluiirsovereenkomst in apiil IW is daarbij tevens 

afgesproken ilal Ki/k en pnivlni ie hel drensniuasprojecl en hel project /.undmaas/Maasroute voorlaan 

in een projeclorganisalie verder zullen uiluerken. Deze priijeclorganlsdtle draagt de naam "De Maas-

irerken". 

De beslissing oni lol rivlerrerrntming ran de (irensinaas orer Ie guiin dient, hoezeer ook gestimuleerd 

door de recente hoogwuters en het perspectlej'van een omvangrijk nalnnrgebied. gebaseerd Ie zijn op 

udeiinule inh'rinulie orer de effecten run de roorgeslelde Ingre/H-n en de gemlgen i-oor de functies die In 

en langs de Orensnuuis aanwezig zijn en in de toekomst ontirikkeld kunnen tvorden. 

Hel resulterende MI\R Orensnuuts Is een hijzonder, veelomratteiul en complex MUR. Bijzonder, omdat 

het meenemen van natuuronlivikkeling in de hele niilieu-ejfectanalvse een nleiiivper.<ipei-tief op bel in

strument me r biedt. l-JJeclen op natuur en landschap Itebben niet als beperkende factor of sluitpost ge-

iverkt. maar als richiinggei'end en als inspiratiebron voor hel ontwerp-proces. Veelomvattend, omdat in 

dit .MHK levens uandachl Is liesteed aan grensoverschrijdende effecten. Complex, omdat onderzoek is ge

daan naar ingrepen die lol op heden feitelijk nergens in die ontvang beltben plaatgevnnden. 

ten hl/zonder aspect is, dal hel .MI-K als imlirerpinsirumeiil is gebruikt. Vanuit het oorspronkelijke voor

nemen (hft < i'iicept .Stroming) zoals weergegeven in de sfurlnolltle. zlpi verkenningen uitgeroerd, vele 

luirlanten geanalyseerd en is toegewerkt naar een voorkeiirsaanpiik. 

Hel MIK (irensnuuis Is opgesteld door een consortium beslaande uil de jiarlners IWACO, WL en CSO, bij-

gesluun door een aanlul iidrisenrs op deelgebieden. 

Hel .MIK innrul een .•iunienrulling. een hoofdrapport (deel .1 en IS), een negental deelrapporten en een 

derliglal lechnisclie rapporten 

I'hebt thans de samenvatting in banden, opgesteld onder veruntwoordelijkbeid van bel consortium 19'ACO/ 

W lyCSO. door hel .MliRCoindinatleleam: Drs.J.J. van der Stmimen van IWACO. Dr. G.B..M. Pedroli van WL 

en Drs. C. Kleijn van CSO 

l'rojecldirecleur vun De Maasiierken. 
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1 Groen voor gr ind - een t o t de 

verbee ld ing spreidend i n i t i a t i e f 

1 . 1 HERSTEL VAN DE NATUURLIJKE R IV IERDYNAMIEK 

ni( Milicu-ct'fcctrapport - het MER Grensmaas - beschrijft de milieu-effecten van de 

iiilvoering van één van de meest vergaxmde en lol de verbeelding sprekende 

inrichtingsplannen langs de Maas, Voornemen is om door middel van ondiepe 

ontgrondingen, waarbij grote hoeveelheden verkoopbare grind en zand gewonnen 

worden, hel keurslijf van het rivierbed van de tirensmaas aanzienlijk (e verruimen. 

Hierdoor kan de natuurlijke dynamiek van de rivier zich weer herstellen en de 

boogwatcroverlast afneemt. Overeen lengte van ruim 40 kni zal o p deze manier een 

nagenoeg aaneengesloten en gevarieerd natuurgebied rond de rivier ontstaan, mei 

bosseu, struwelen en grintl-eilanden waar vele planten- en diersoorten die allang uil 

Zuid-l.imburg verdwenen zijn, zich weer kunnen vestigen. De Commissie Waters

nood .Vlaas (Commissie Boerlien II) verwoordde het gewenste resultaat als: "de Maas 

in Limburg moet verxmderen van een nukkige dame in een pulserende groene 

slagader", 

De Aiher fn Frankiiit^, 

refsrgnrie vooi tj9 GfBismeffS 

1.2 BAS ISPRINCIPES VAN HET INRICHTINGSCONCEPT 

De mogelijkheden voor natuurontwikkeling in relatie tot grindwinning langs de 

Limburgse Maas werden in de periode 1989-1991 reeds door de Provincie Limburg 

onderzocht. Dit onderzoek heelt geresulteerd in een inricblingseoncepi waarin voor 

de onigronding wortll uitgegaan van de volgende drie basisprincipes (zie figuur 

basisprincipes ingrepen): 

11 stroomgeulverbreding (verbreding van het z.omcrbed, zodat een veel bredere 

bedding beschikbaar is voor de lagere Maas-afvoeren); 

2) weerdverlaging (verlaging van de aan de nieuwe, verbrede stroonigeul grenzende 

icrreincn): en 

5) aanleg van kleischcrmen (verwerking van de vrijkomende deklaag in diepere 

grindwinningen). 

Dit concept is uitgewerkt voor twaalf locaties langs de Grensmaas aan Nederlandse 

zijde. Deze visie voor het Grensmaasgcbied wordt naar haar opstellers (Bureau 

Stroming) aangeduid als het Coriii'pl Stroniiiifi en is het uitgangspunt voor het MKR 

en de plan\ürming. 

1.3 EEN NIEUWE INVALSHOEK: BEPERKING VAN DE WATEROVERLAST 

Naar aanleidiug van bel hoogwater van december 1993 installeerde de toenmalige 

minister van Verkeer en Waterstaai de Commissie Watersnood Maas (CWM). onder 

leiding van dr, C. Boertien, De taak van deze commissie was advies uit te brengen over 

maatregelen om toekomstige wateroverlast te beperken. Uit het in december 1994 

uitgebrachte advies komt naar voren dat uitvoering van het Grensmaas project 

volgens Concept Stroming in belangrijke mate bijdraagt aan beperking van de Borghfi'pn V/Öens fff ofprs[mening \on üpopntlisr 1993 



Huidige s i tuat ie 

nr'jii-

di&p gelËgen rivier, c.a. 
doorgnndwinning 

ondergrond 

Na verbreding 
aTroamgeulvertred I ng 

kuvelAaler 

irreerdverlaging melBcherm 

Toekomstige s i tuat ie onbegraagi] 
eiland begraasd 

rriQzaieklandschap 

hoofdfieu 
nevengeu 

Baslsfllosofle 

Om van de Grensmaas weer eer 'levende 

rivier' te maken, moet er heel wat gebeuren. 

Eer levende rivier heeft de ruimte om ie kron

kelen, eilanden en nevengeulen te vormen en 

gevarieerde oevers te ontwikkelen waarop op 

een spontane manier bos kan groeien, 

In plaats van de diepe grlndwinnlng van het 

verleden, waardoor de grindgaten ontstonden, 

za\ er in het Grensmaasgebied ondiepe grlnd

winnlng over een groot oppervlak plaatsvinden. 

Er ontstaat een verlaagd geOied waarin de 

rivier haar invloed kan doen gelden en het 

landschap gaat vormgeven. Na verioop van tijd 

ontwikkel! /ich een karaktenstiek nvieren-

I and SC hap, waarmee de Grensmaas een 

nieuw, meer natuurlijk aandien krijgt. Ook krijgt 

de rivier op deze wijze een gn^ter water

voerend vermogen. 

De relatief oppen/iakklge winning ia\ gepaard 

gaan met overlast ïoais lawaai, stof. extra 

verkeer en visuele hinder. Er zal een grote 

inspanning wonjen gedaan om deze hinder Ie 

beperken. Verder wordt geprobeerd de periode 

dat men op ééi plaats aan het werk Is !0 kort 

mogelijk te houden. Rond het jaar 2005 kan al 

een groot Oeel van de werkzaamheden uitge

voerd zijn, 

Naast de ontwikkeling van de nieuwe natuur-

geüieden langs de Grensmaas zal aandacht 

worden besteed aan de aangrenzende zones. 

Dit zijn vooral overgebleven landbouwgebie

den. Gestreefd zal worden naar een zodanige 

Inrichting van deze gebieden dat sprake Is van 

een goede landbouwkundige, landschappe

lijke, ecologische en recreatieve kwaliteit. Zo 

moeten alle gewenste functies een volwaar

dige plaats en toekomst krijgen In net G ren fi

rn aasgebied. 

F/guur 1 

SasJSWine/pBS Concept Stroming 



waten)vtTlaM km^s i l i i dt-tl van d t Maas. Het lotak voorRfsIcIdc pakket aan 

maatrcHelen (sirait^it- 2b uit hci (IWM-advics), waarin het Grensmaasprojcci werd 

«PUcnomcn, kons het rijk in samenspraak met de provincie, de waicrscliappeii en de 

nemeenien dan <ii)k alu de aanpak van de hoofjwaierproblematiek. De wateniverlasi 

in janiiari/rt'biiiari l')')"! k'idde tii i IK ' I IH'liaplan jirote rivieren doorliet kabiiiel. Voor 

de Maas lielekeni liel Deltaplan een versnelliiij; van de uitvoering van Oe plannen 

volgens liet advies van de Commissie Watersnood Maas. Heseherming legen een 

af\'<KT met een kans van eens In de 210 jaar (afvoer 5.380 m') moet vóór het jaar 2(H)6 

bereikt / i jn . 

Voor bet (Irensmaasgebied bestaai bet Dehaplan uit de volgende eknienien: 

• uitvoering drensmaa.sproieet aangevuld met rivierverruimenüe maatregelen aan 

Vlaamse zijde op een drietal iotaties. Deze maatregelen moeten resulteren in 

lagere hoogwaterstanden: 

• versnelde aanleg van kades op basis vande Deltawet grote rivieren (1995); 

• besiinirliike maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening om toekomstige 

nieuwe seliatk (e voorkomen; 

• rioleringsaanpassingen en andere kleinschalige maatregelen in de gemeentelijke 

sfeer. 

In de Vierde nota waterhuishouding ( P W . re ge rings voornemen) heeft het kabinet 

bekend gema;ikl dal de realisaiieiermijn \':m de hoogwaterbesehermingsdoelstelling 

langs de onbedijkle Maas versclioven \v<irdl van lOO'i naar uiterlijk Jt l l5. 

De doelstelling van 1/250 per iaar beteke' 

dat slechts waleroverlBst ontstaat bij Maas-

afvoeren die niet vaMi dan gemiddeld eens 

de 250 jaar voorkomen Een kans van vooi 

men van 1/250 pet jaar Itjhl klem. maar dl 

kans bkjfl ieder jaar even groot, net loals 

kans om e Ie gooWn mat een dobbelsteen bij 

ledere worp even groot Is, Als men de kans 

beschouwt voofeen haal mensenleven, ont

slaat het volgende beeld. De rlvleratvoer vi 

december 1993 bijvoorbeeld heelt een kara 

van voorkomen van ongeveer 1/150 per jaar. 

Iemand die In 1993 geboren is. heelt daarmee 

een kans van bijna iO% dat nij nog eens een 

rivierafvoer meemaakt die net lo no<^ is ol 

nc« hogfii dan In decemtwr 1993. De kans 

dat tiij dat in lijn teven nog tweemaal mee !̂ 

maakt is bijna 10%. 
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2 Aanleiding voor het maken van een 
mil ieu-effect rapport 

2 .1 DE M.E.R.-PLICHT 

De niilieii-etleetrapportage (m.e.r.) voor Jiel Streekplan (irensmaas is uitgevoerd 

door hel constmi i imIWACO/Wl. /CSO in opdracht van de initiatiefnemer Provincie 

Limburg, mede namens Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV. De m.e.r.-

pljthtige hesliiiten die vooratgaand aan de uilvoering van het voornemen genomen 

moeien worden. /,ijn: 

a) de aanwijzing van locaties voorde winning van grind en zand met een gezamenlijk 

oppervlak van circa KKHI ha: 

b) de aanwijzing van locaties voor de heining van (deels) verontreinigde klei. 

Bcv(H'gd gezag is in beide gevallen de Provincie Liniburg 

2.2 ËÊN PARAPLU: HET STREEKPLAN GRENSMAAS 

Om het Streekplan Grensmaas te kunnen realiseren moet een aantal met elkaar 

samenhangendclx'sluitenwordengenomen. Zomoet een streekplanherdening 

worden diiorge\oerd, omdat de gewenste ingrepen niet in overeenstemming 

zijn met het vigerende ruimtelijke beleid voor bel (irensniaasgebied. In het 

verlengde hiervan moeten de winplaatsen voor delfstoffen op grond van de 

Onigrondingenwet (herziening 1997) in een streekplan worden aangewezen. Voor 

de uitvoering van het Riimtcliikc beleid wordt onder andere het instrument landin-

richling Inge/el, Hierioe moet een Frojectnoia l.andinriehiing worden <)pge,Meld. 

•Jenslolle dienen de ideeën aangaande lunclietockcnning aan en helieer van de rivier 

op grond van de Derde Nota Waterhuishouding in een beheersplan te worden 

vastgelegd. 

Vanwege de onderlinge samenhang is besloten de diverse besluiten onder één 

p.traplu te brengen: het Streekplan (irensmaas, Dil plan heeft de status van streekpian-

her/ieiiing. De I'ro|ectnota Landinrichting wordt als bijlage in bet Streekplan tïrens-

maas opgenomen Met de vaststelling van het Streekplan (irensmaas wordt voor de 

Nederlandse zijde tevens de basis gelegd voor de uilwerking van de grens

overschrijdende Ruimtelijke Structuurvisic. 

Na vasisielling van het Streekplan r.rensmaasilicnt nog eeti groot aantal besluiten ie 

wiirdeii genomen voordal toi werkelijke uil voering van het voornemen kan worden 

overgegaan zoals: 

• wijziging van bestemmingsplannen; 

• vaststelling [.andinricbtingsplan; 

• aanbesteiling van de uitvoering; 

• verlening vergunningen en ontheffingen; 

• onteigening; 

rigmn 2 

Piangeo)ea 
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3 Het MER-proces, stapsgewijze 
verbetering van de ontwerpconcepten 

3 . 1 HET INSTRUMENT M . E . H . 

Ik'1 \1 l iKtlrensniaasi.seen veelomvat tend en e n m p k x M KR, waarbi j hel gez ichtspuni 

i i a i i u i nm iw i kke l i nneen geheel n ieuw perspeet ief biedt op hei inst rument m.e.r. t e n 

van de belannri jkste kenmerken van d i l \U-.R is tiai de m i l i e i i -e l ke ten o p natuur en 

land>ehap niet als beperkende raetoroCslui lposl l i in j -eren, maar juist r iehl inf j j ieveml 

/ i j n v iH i rde verdere ui l we rk ing van de o inwerpeuneep len van hel project . Immers. 

te rwi j l de u r indw inn in f j als eeonomisehe motor funi;eert en tevens voldaan w o r i l i 

aan eisen voor de besehemi ing legen hoof jwaier . is tegel i jker t i jd de on iw i kke l i nB van 

een ( jroot samenhangend natuurgebied waar nat iu i r l i jke rivierprocessen w e e r hun 

jMi ig kunnen gaan. voor de be t rokken overheden een even belangri jk hoofddoe l 

( )nderdeel van de mi l ie iK ' l feet rappor tage is de verdere uitw erk ing van het Concept 

S innn ing zoals hcsch ie \ en iLi de startnot i t ie. Hel resultaat van deze u i twe rk ing is een 

Voorkcursaanpak, die is opgebouwd u i l een groo i aantal loeaiie-, inr icht ings-, en 

u i lvoer ingselemenien. De Voorkcursaanpak en de c l fce ien in vergel i jk ing met hel 

Nul-al lernatief wo rden beselireven in Deel \. Ilooftllijiwii. van dit MLR De verant

woo rd i ng voor de o p b o u w van de Voorkcursaanpak is beschreven in deel H, 

Vvikviiiiht^t'ti. Hier in zijn de 'verkenningen opgenomen die hebben geleid lot de 

Voorkcursaanpak. Kinnen de verkenningen zi jn i imgel i jke varianten van de ingrepen 

in beeld gebracht en zijn de b i jbehorende mi l ieu-ct ïeeien beschreven. De verkennin

gen zijn geen ui tvoerbare plan-alternai icven, onidai zij niet vold<)en aan alle vo(»r-

v\ aarden i l ie door bele id, we l - en regelgeving aan het voornemen w o r d e n gesteld, o f 

omdai /e niet alle aspecten van hel voornemen omvat ten. O m deze reden w o r d t i n 

I K I .MI.K i i i l s lu i iend gesproken van verkenningen, 

> Basisverkenning; Concept Stmming zoals 

beschreven in de startnotnie met enkele aati 

passingen (tie Te maken hebben mei de inte 

graiie van Het Oeitapisn grote rivieren, nieuwe 

inzichten op basis van onderzoek. 

• Waterverkenning, uitgaande van de resulta

ten van de Basisverkenning ilJn varianten In 

beeld gebracnt naarCIl göen ongewenste nviei-

kundige effecten en minimale grondwaler-

etfecien optreden. 

• Milieuverkenning, uitgaande van de resulta

ten van de Basisvorkonnlng iljn vanuit mlileu-

DOgpunt (hinder, landschap, natuur, üodei 

verontreiniging) gunstig geachte varianten In 

t>eeld geOtaclit, 

• Ultvoeringswrltennlng: op basis van reacties 

Uit het ontgronOend betlrijfsleven lijn vanuit 

kosten- en leotinlsch oogpjnl mogelijke vanan

ten voor de uitvoering in tieeld gebracht. 

flfuuiS 

- * 

SchematlschB waergave van tiet 

MEffunrwonwoeoi 

Concept S t roming 

* 

Basisvorkonnlng 

Wa lo i ve rkenn lng 

Mi l ieuverkenn ing 

VoorHautsaanpak 

I Plan Hipt les 

St iaekp lan Grensmaas 

ƒ / 

file:///U-.R


3.2 DE GRENSMAAS NAGEBOOTST 

Hel plan om de natuurlijke dynamiek van de Grensmaas aanzienlijk te vcrgroltn door 

middel van grindwinning is een bijzondere uitdaging, gezien vanuit rivierbeheers-

penp|K'clier Immers, de <iren^maas is een van nature sterk beweeglijke rivier, 

ivaanan de rivierkundige weimatigheden maar zeer beperkl bekend waren, aange

zien de rivier reeds lieniallen jaren volledig is vastgelegd, [>e risico's dal de 

natuurlijke processen hij dergelijke ingrijpende maatregelen als het [oslaien van de 

loop van het zomerbed, voor liei rivierbeheer moeilijk meer in de hand Ie houden 

/ouden zijn. waren dan ook buitengewoon moeilijk in te schatten. Voor dit MER is 

daarom uitgebreid onderzoek gedaan om de leemten in kennis en inzichi in de 

rivierkundige processen op afdoende wijze aan ic vullen ,\lct name de inrichting van 

een geavanceerd grooi schaalmodel van een gedeelte van de (irensmaas heelt in 

grote mate bijgedragen aan hel inzicht. Hoewel In dit schaalmodel niet exact de 

maalregekn van de Voorkeursaanpak zoaks die In het betreffende Grensmaastraject 

worden voorzien, zijn gesimuleerd, heeft het schaalmodel een schat aan gegevens 

opgeleverd over het gedrag van de (irensmaas bij het verbreden van het /omerbed 

en hel verlagen van de weerden onder uiteenlopende arvoeromsiandighedcn. Deze 

gegevens zijn venolgens gebruikt om de rekenkundige modellen van waterbeweging 

en riviermurfologie van voldoende betrouwbare randvoorwaarden ie voorzien. 

Hel schaMfliititei van nel 

ttateilwwMunlIg labotaloinim 
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4 Over de huid ige waarden van 

het p langebied 

De liiiidiH*.' siuiatie in hei drensniaasfjebied, voor zover dit nehied moj iel i jk door de 

ingrepen di reei i ) f i n d i r e t l l ieïnvloed word t , is voor dit MLK i i i lgehrc id in kaan 

gehr. ict i t . Wa;ir nod ig is aanvul lend veld- en laborator iumonderzoek ui tgevoerd voor 

de bepal ing van i le i l i k ie en kwal i te i t van de deklaag, de inventarisatie van punt-

veron l re in ig ingen, l ie l n i i igel i ik \ (n»rkomen van arebeologisehe vindplaatsen en bel 

in kaan brengen van beslaande b inderbconncn. Tensloite is er een aanvul lend 

gn in i lwakTcmt le r / i iek o i lgevoerd in Vlaanderen. 

4 . 1 DE RIVIER 

De .Maas is een regenriv ier die s ro le hoeveelheden neersLigwater ui l vooral Tnuikr i jk 

en Itelgie snel naar zee alwaier t Van oudsher heeft de mens geprobeerd i le Maas in 

haar bedding vasi Ie leggen. Tal van ingrepen hebben er toe geleid dal de r iv ier nu 

i h t p m bel landschap is ingesneden en een we in i g aantrekkel i jk, gekanaliseerd 

ui ter l i jk biedt lussen Maastricht en Maasbracht vo rmt ze de grens tussen Nederland 

en België; deze ih gerelaieerd aan de Tha lweg, de l i jn d ie de diepste pun ten van de 

rivier mei elkaar verbindt 

In l ie i kader van hel Del iaplan gro ie r iv ieren zi jn er i n l y y S en l y y t i kades rond de 

dorpen aangelegd die een bescherming b ieden legen een afvoer met een kans van 

voorkomen van eens in de SI) jaar (ongeveer 2770 mVs). Vóór de aanleg van de kades 

kr i jgen de dorpen H<)rgharen en I t tc ren al wateroverlast b i j een afvoer van 2t)()0 m' . 

4 . 2 OPPERVLAKTEWATERKWALITE IT NIET OPT IMAAL 

In de i )pper \ lak iewaterkwa! i te i t van de Maas z i jn voora l de zui i rstof lni i .shoi iding. 

e i i i ro l le r ing en de aanwezigheid van lox isehc stoffen zorgel i jk De on tw i kke l i ng van 

de mee-iie le\ei isgenieensehappen zal h ierdoor niet wezenl i jk verh imlerd « o r d e n , 

maar de terugkeer van zeldzame en \ oor v e n u i l i n g gevoelige dier- en ] i laniesoorten 

in deze levei isgemeensehappen wo rd t h ierdoor w e l degel i jk be lemmerd De watcr-

kwa l i ie i l in de Cirensmaas wo rd t i n belangri jke mate bepaald dtH»r de kwal i te i t van 

bel ui l Helgië loestn in iende Maaswatcr. Ti jdens overst romingen wo rd t veel zwerf

vui l afgezet. 

4 . 3 HUIDIGE NATUURWAARDEN BEPERKT 

De ecologische betekenis van de Grensmaas in de huidige situatie is beperkt . Dit 

wo rd t onder meer \eroorzaakt door de morfo logische, hydrologische en mi l ieu

hygiënische benn loed ing v.m hei gebied door de mens. De kenmerkende r ivicr-

eco iopen zi jn thans nauwel i jks aanwezig, en de bi j een gr indr iv ie r horende r i jke 

aquatische levensgemeenschappen zi jn b i jzonder verarmd 

Het betreft re l ic ten of, in de meesie gevallen, eerste oniwikkel ingssladia van 

natuur l i jke eeo iopen en levensgemeenschappen, In het ( irensmaasgehied komen 

Karaktarlitlak van de Maai 

De Maas is een cegenrlvisf: de hoevBelheid 

kort van te voren opEetreden neerslag In het 

Franse en Waalse deel van het stroomgebied 

(tlguur 4} Ge Da alt in sterke maia de grootte 

van de waterafvoer. De lerreiromslaraigheden 

In n ^ name de Franse en Betgische Ardennen 

fijn zodanig dal de rivier »er snel op neerslag 

reageert en daarmee sterke afvoerfluclualles 

Kent, De gemiddelde atvoef van de Maas Dij 

Maastricht bedraagt ca, 230 m'/sec mei in 

het algemeen lijdens de winter hogere waai

den (gemiddeld 450 m'/sec In januarl/fs-

Qruari] en in de zomer lagere waanjen (gemid-

deid 75 m'/sec in augustus/sectemtMr). In 

eitreem dnage zomerse perioden komen er 

afvoeren voor van zo'n 25 m'/sec. Als derge 

lljke rivlerafvoeren langer aanhojden kunnen 

er DroOlemen optreden In de wateivooriienlng 

voor de landbouvt en het gebruik ven Maat-

water als koelwater. Ook kunnen water

besparende maatregelen hel schutten de 

scheepvaart hinderen en kan er schade opt'e-

den aan de natuur In en langs de Maas. 

In extreem natte perioden Is er sprake van 

wateroverlast door Bon buiten de oevers Ire-

dent>e rivier. Reeds bi) afvoeren van om

streeks 1500 m'/sec begint op sommige 

plaatsen In hel Grensmaasgebied de nvier al 

buiten het zomerbed te treden en spreken we 

van een hoogwater. 

De Maas vormt tussen Smeermaas en Maas

bracht de grens mei Belgié en wordt geken

merkt als een vrij afstromende rivier over een 

grindbedding met een sterk ven/al van ca, 0.5 

m/km. Dit is voor Nederland een unieke sltua-

lle. temeer daar stuwinvloeden over een 

(engte van ca. 45 km ontbreken on de rivier 

onbevaarbaar is. Ingrepen uit het verleden 

hebben ertoe geleid, dat de iivier nu diep In 

ttet landschap is ingesneden en een weinig 

aantrekkelijk, gekanaliseerd uiterlijk biedt. 

l.i 
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voorts fi i l i i i i irnebonden n;iiiinrvvaarden vo<»r, zoals boogstaiiiboomgaarden en 

meid oom hagen. 

4.4 BODEMKWALITEIT PROBLEMATISCH 

Uodemveroni rein [ging in het .Maasdal is geen probleem van vandaag ol ' gisteren. Al 

eeuwenlang is de Maas gebruikt als openbaar riool waarop vrijelijk huishoudelijk, 

industrieel en mijnbouwkundig afval kon worden geloosd. Deze lozingen hadden 

niet alleen een sterk negatief effeet op de waterkwaliteit, maar ook op de kwaliteit 

van het rivierslib. Dit verontreinigde slib wordl door de .Maas meegevoerd en tijdens 

hoogwater op tleoevergrondenalge/ei. Hel gevolg hier\'an isdat üe bodem in grote 

delen van bel winterbed is verontreinigd, met name met zware metalen en PAKs. 

En de gebieden waar siroomgeiilverbreding is gepland blijkt de bodem op grotere 

diepien ii] i veel plaatsen sterk te zijn verontreinigd. Dit is met name het geval op die 

plaatsen waar voormalige .Maasbeddingen als gevolg van waterstaatkundige ingrepen 

in de 19e eeuw versneld zijn diehlsuslibLl. In de gebieden met weerdverlaging en 

kleisehermen is hel ernstig verontreinigde pakket minder dik. tot maximaal SO em. 

Op grotere diepien is op de/e plaatsen matig, maar vooral licht verontreinigde grond 

aangetroffen enopverschillendeplaatsen zelfs geheel schone grond. Volgens de Wet 

Bt)dembeseherming is de veroni reiniging van de bovengrond ter plaatse van de 

gebieden mei stroomgeulverbreding dermate ernstig dat er strikt genomen sprake is 

van zowel een "saneringsnntHl/aak". als een "saneringsurgeniie". Echter ge/ien de 

omvang van de verontreiniging zal sanering (voorlopig) niel plaatsvinden. 

Naast de diffuse bodemveninireiniging die is veroorzaakt door afzetting van veroni-

reinigd rivierslib is er in het plangebied levens .sprake van punt\crontreinigingen, die 

versebillendeiMirzaken hebben, zoals bel legaal of illegaal storten van afvalstoffen in 

groeves en onigrondingen, hei dempen van waterlopen, en bodemvenmireiniging 

op bedrijfsterreinen. 

4.5 ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCH GEOGRAFISCHE WAARDEN 

Hel Maasdal vornii al \ ele duizenden jaren lang een aantrekkelijke vestiging-splaats 

voorde mens. Hiervan geiuigen belangrijke archeologische vindplaatsen op laagter-

rassen in de (irensmaaslocaties Borgharen en Ittcren, en een archeologisch zeer rijk 

gebied in het laagierras nabij de (iren.smaaslocaties Grevenbicht en Koeweide, 

Historisch getigralïsch zijn vooral de laagierra.ssen van belang. 

4.6 SOCIAAL-ECONOMISCHE FUNCTIES VAN HET GRENSMAASGEBIED 

Landbouw 

Agrarische betlrijven hebben in hel plangebied in lotaal 1.690 hectare landbouw

grond in gebruik. Hel grondgebruik is hoofdzakelijk bouwland. De huidige verkave

ling van hel gebied laat lanilbouwkundig Ie wensen over. De hoofd beroepsbed rij ven 

hebben gemiddeld meer dan 12 kavels per bedrijf. Het aantal hoofd beroepsbed rij ven 
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mei een |ir(>dnktiet)mvang die voldoende perspectief biedt, ligt in het gebied onder 

het gemiddelde van Zuid-Limbnrg. 

Recreat ie 

Recreatie speelt in bel gebied een beperkte rol in de vorm van wandelen. Fietsen, 

sponvis^'n en kanoen. 

Del fs to f fenwinning 

Aan de Nederlandse zijde van de (ircnsmaas worden thans op twee plaatsen 

oppervlakte-delfstoffen gewonnen, hij Meers (grind) en in het Tricrveld bij Koe

weide (klei). Aan de Vlaamse zijde van de (Grensmaas worden momentcel in de 

lllcluenveerd en bij Negenoord nog grind en zand gewonnen. 

HaagslembOBrngaareen benown Oij fle cuKuurgetonden 

natuurv^aatOen in f\el Gr9nsir}MSg3lil0t1 

Grondwaterwinning 

In hel gebied vinden op verschillende plaatsen grondwateronttrekkingen plaats voor 

drinkwater- of industriewatcrwlnning. De belangrijkste drinkwaterwingebieden in 

oC nabij het plangebicil liggen bij Rtnisteren en Itteren/Borgharen aan Nederlandse 

/.ijde, en hij Lisden/.Mecswijk aan Vlaamse zijde. 

4.7 ONTWIKKELINGEN DiE iN HET GEBIED OOK ZONDER DE 

GRENSIVIAASPLANNEN AL SPELEN 

Om een zinvolle vergelijking te kunnen maken inssen de effecten van de voorgeno

men ingrepen en de siinaiie in het plangebied wanneer de voorkeursaan pak niet 

w()rdt uitgevoerd, geeft het MER niet alleen een beschrijving van de huiiligc situatie, 

maar geeft dit tevens - voor zover mogelijk - inzicht in de autonome ontwikkelingen 

die in de komende 10 a 20 jaar verwacht mogen worden, zonder uitvoering van de 

riviencrniimende maatregelen. De hiLidige situatie, aangevuld met de autonome 

ontwikkelingen, vormen samen het Nul-alternatief. 

De belangrijkste uutonome ontwikkelingen in het (irensmaasgebied zijn: 

• De ktuics die in het kader van de Deltawet grote rivieren zijn aangelegd zijn 

berekend op een enerstroniingskans van l/SO per jaar. Als de VoorkeiLrsaanpak 

niet /iHi worden uitgev()erd zullen üe kades (over een lengte van 3t km) extra 

moeten worden verhoogd om te komen tot een bescbermlngsniveau van 1/250, 

• In de ti'iilerktfaliteit is een geleidelijke verbetering te verwachten als gevolg van 

natitmaal beleid in l(elgië(m.n. WalU>nic)en van internationale afspraken. Dit zal 

ook leiden tot een langzame verbetering van de slibkwallteit van het sediment dat 

in het gebied wordt afgezet. 

• Aan hel (irensmaasgebied is. onalhankelijk van de Grcnsmaasplannen reeds 600 

lia UliOy-f-fh/ec/ (Regeling Behccrsovereenkomsien en Natuurontwikkeling) 

toegewezen, waarin in de komende 10 a 20 jaar gronden verworven worden of 

beheersmaatregelen afgesproken, om natuurontwikkeling te bevorderen. 

• Voorts zal in hel kader van het programma Zalm-2I)00 bij de stuw van Borgharen 

een ris/hisstifii' worden aangelegd, die nici name de populaties van irckvissen(aal 

en zalm-aehtigen) in de Maas ten goede zal komen, 

• Op een vijftal locaties in het drensmaasgebied is bodemsanering van punt-

verontreinigingen in voorbereiding. Diffuse verontreiniging wordt vooralsnog 

niet verwijderd. 

Soecieviming len behoeve uan fle kafleaanlsg In 
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o p grond van de te verwachten ontwikkelingen in de landbouw zal, ook zonder 

uitvoering van de Grensniaasplannen de landbouwsector in het gebied met 8Ü0 

a 1000 ha inkrimpen. 

In het Grensmaasgebied zijn reedsgebieden aangewezen voor de regionale ̂ >r/Hrf-

en ituliistrieztiiulwiiDiiii^ hij Meers en Aan de Maas, 

Als gevolg van de geplande uitbreiding van de industrieterreinen DSM-Gr.iathcidc 

en Ilolium-Noord en de aanleg van de Oost-Wesi Baan zal de hinder toenemen. 

)n hei 'iliH'l L.in hi'i ^ 'a-^ ' , ] . , . , | i j J.Ti'n'2i 'tXl ZJ/Di ; 4jL̂  STUW 

van Bofgnaren een vispassage woróen aangelegd 
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5 De Basisverkenning: een ruwe diamant 

De Biisisverkenning vormt de eerste uitwerking sun het Concept Stroming, zoals 

om.sehrevcn in de startnotitie voor dit MER, en is als zodanig als startpunt voor het 

ontwerpproces gehanteerd, De belangrijkste ingrepen van het project zijn het 

vormgeven van de rivier door middel van stroomgeulverbreding en wecrdvcrlaging, 

hel aanleggen van kleischermen en het realiseren van «mvei^niven natuurgebied 

lUgiiiir 1), viilgens (^oncepf Stroming. Op grond van gewij/igde inzichten, nieuwe 

gegevens en uitvoering van de Deltawet grote rivieren is hierop een aantal wijzi

gingen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste zijn; 

• integratie van de drie Vlaamse winlocaties en van de kades die in het kadervan de 

Deltawet grote rivieren zijn aangelegd; 

• verbreding van de stroomgeulverbreding bij Ittcren en Koeweide: 

• al werkint; van het kleischerni o|i maaiveldniveaii in plaats van aanleg van een plas 

len oosten van de Ruitersdijk bij Sehipperskerk (locatie KoeweideJ; 

• toevoeging van een klciberging op BussehervelU. 

™ .._ 

^ErT 

™ 

^ErT ^ErT 
1 ™ .^- .1. . 1 1 —•••~'":'. ] 

i i 

+ 
Fl-l-Wi-. [ 

+ 
Fl-l-Wi-. [ 

1 «—ki^i -HMt- . 1 

1 litvocring van de Basisverkenning leidt met name tot onaanvaardbaar grote effecten 

voorliet rivierbeheer. F.norme erosie/on gaan optreden in de nanwcre delen van de 

(irensmaas die na de geplande siroomgeulverbrediiig overblijven; de zogenoemde 

llessenh.ilzen. De kans op verplaatsing van de Thalweg tot buiten het huidige 

/.omcrbed is op veel plaatsen aanwezig. De sterkste verplaatsingen zijn te verwachten 

in tic brede stroomgeiilverbredingen bij iiieren en Koeweide en in nevengeulen. Zo 

/.al ter hoogte van Maasband bij een afvoer van 100 mVs hel meeste water via de 

nevengeul stromen. Hierdoor zal het diepste deel van de rivier zich naar het oosten 

\ crplaalsen; hiermee zou hel dorp aan de Vlaam.se zijde van de Maas komen Ie liggen. 

Wel wordt overal het vereiste beschermingsniveau tegen wateroverlast gehaald. 

Ten einde reeds in 2006 het beschermingsniveau van 1/250 te bereiken wordt de 

Voorkeiirsaanpak gefaseerd uitgevoertl. Tot ^006 ligt de prioriteil hij stroomgeul

verbreding, 

/o'n 12 il IH graafmachines en cirea 60 vrachtwagens zullen zich in een periode van 

12 jaar lang/aam door het gebied verplaatsen en enorme hoeveelheden grond 

verzetten. De hinder die hierdoor optreedt is op een groot aantal plaatsen onaanvaard

baar omdat de wettelijk gestelde grenzen voor geluidhinder worden overschreden. 

üehalve negatieve effecten op bestaande natuur, zijn in de Uasi.sverkenning ook 

positieve effecten te verwachten. Er wordt een natuunintwikkelingsgebied met een 

oppervlakte van ±1551) ha gerealiseerd (incl. Vlaamse locaties en waterwingebied 

Roosteren, excl. rivier). Dynamische omstandigheden zullen leiden tot pionier-

vegetaties, ruigten en bos. De eeotoop-verdeling is duidelijk beter dan in de huidige 

siuiaiic, maar bereikt niet hel streetlieeltl.De afzonderlijke locaties slaan echter niet 

overal mei elkaar in verbinding waardoor ecologische bariercs ontstaan; hierop is 

verdere optimalisatie mogelijk. 

De effecten van de Basisverkenning zijn op een aantal grondwatergerelateerde zonae'net neman van nmneiieDe'KenaBmaavegBien/ai 

belangen negatief Zo treedt er aan/ienlijke landbonwschade op door verdroging, er OB i^eeipiaanen emsuge avBriasi oi^t^raan 11 
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aan Nederlandse en aan Vlaamse zijde. Ook zal een aantal grondwateronttrekkingen 

negatieve effecten ondervinden van de grondwaterstandsveranderingen. 

Uitvoering van de rivierverbreding gaat (en koste van aartlkundige, areheologische 

waarden en iiistorisehgeoHratiselie waarden inliet gebied. De belangrijkste knelpun

ten doen /.ieli voor op de locaties Itteren, liorgharen, Natlenhoven en Koeweide. 

Door de uitvoering van de Basisverkenning zal de bodemkwaliteit in het gebied 

aanzienlijk verbeteren. Doordat de verontreinigde klei die in de huidige situatie over 

een groot oppervlak verspreid in het gebied ligt geconcentreerd wordt geborgen in 

kleischermcn. neenil de kans op verspreiding van de verontreinigde klei via het 

oppervlaktewater axui/.ienlijk af. Wel is de kans aanwezig dat in de klei aanwezige 

verontreinigingen zonder speciale maatregelen, op termijn zich via het grondwater 

zullen verspreiden. 
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6 Het s l i jpen van de ruwe d iamant 

Lfii verdere uitwerking van de Bas is verkenning - hel hijslijpen van de ruwe diamant -

leidi uiteindelijk tot de Voorkeursaan pak. Dit proces wordi hieronder beschreven. 

6 . 1 DE W A T E n V E R K E N N I N G : BEDDING- EN OEVERBESCHADIGING 

EN VERDROGING G E M I N I M A L I S E E R D 

[>e Waierverkenning ih gedefinieerd als de plan-uiiwerking, waarbij geen onge-

wen.sie rivierkundige effecten en minimale geo hydrologisch e effecten opt reden. 

Voor de uilwerking van de Waterverkenning is door middel van modekmderzoek 

(•canaly.scerd welke iivierkiindigeengeohydrologischceffccien uit de Basisverkenning 

resiilleren. Daarna is in overleg mei de initiatiefnemer vastgesteld welke rivier

kundige effeden als ongewenst moeten worden beschouwd en in hoeverre de 

geohydrologische effecten moeten worden geminimaliseerd. Vervolgens is bepaald 

welke wii/igingen in de Basis verkenning moeten worden aangebracht om deze 

elfeclen ()p ie heffen, respectievelijk tegen te gaan. 

Dooreen deel \ un de siroomgeulverbreding om te zetten in weerdverlaging wordt de 

botiemerosie in nauwe delen (flcssenhalsen) tegengegaan. Lokaal worden oevers en 

• 'kling verstevigd en wordt er minder diep ontgraven in de stroomgeul. Hiermee 

wordi ook de Thalweg vastgehouden. De s tuw en overlaat bij Borgharen wordt 

aangepast, zodai deze zich weer in een stabiele situatie bevinden. De capacileit van 

de nevengeulen bij .Maasband en Visserweert wordt beperkt, zodat de Thalweg zich 

op de /e locaties niet naar de nevengeulen verplaatst. De klei.sehermen worden met 

een verdiepte strook aangelegd, waardoor een opstuwend effect van het grondwater 

ontstaat en de sehatle aan natuur, landbouw en grondwatcrwinningen aanzienlijk 

wordt beperkt. De ingrepen volgens de Waterverkenning leiden, bij aanvaardbare 

effecien voor rivierbeheer en grondwaterhnishouding, nog tot aanzienlijke geluids

hinder, milieu-effecten al.s gevolg van de grote hoeveelheden ver\'uilde specie, en een 

niet optimale situatie voor natuur en landschap. 

6 . 2 DE M I L I E U V E R K E N N I N G : NAAR EEN O P T I M A L E S ITUATIE 

VOOR HET MIL IEU 

De Milieuverkenning geeft de plan-uitwerking, waarbij de meest gunstige situatie 

voor hel milieu wordt bereikt. Deze wordt benaderd vanuit vier gezichtshoeken. 

• tuiliiiir. waarbij door uitbreiding van het areaal van de verschillende te realiseren 

ecotopeii en uitbreiding van de ecologische verbindingszones de natuur-

ontwikkelingspotenties worden gemaximaliseerd; 

• Uiiitlschii/). waarbij door aanpassingen in de omgrenzing van de ontgrondings-

kxraties de aantasting van bestaande aardkundige, archeologische en cultuurhis-

lori.sch waardevolle landschapselementen en gebiedsdelen lot een minimum 

wordt beperkt; 

• t'h'i'hi'ii'iiii'. waarbij op grond \an nader onderzoek de voor het milieu, gegeven 19 



de oiHMundigheden, meesi gunstige combinatie van locatiekeuze en inrichting 

van de kleihcrgingcn is gekozen; 

• hiiitlvr. waarbij de hinder voor mens en milieu tijdens de uitvoeringsfase tot een 

minimum wtirdt beperkt (bijvoorbeeld door logistieke aanpassingen en de inzet 

van geluidsarm malcrieel en mobiele transportbanden). 

De ingrepen volgens de Milieuverkenning leiden inderdaad tot een minimum aan 

negatieve milieu-effecten bij een zo groot mogelijk profijt voor natuur en landschap. 

Omdat geen rekening is gehouden met de ligging van de Thalweg, met erosie van 

oevers en bedding, en met grondwatcreffccten (verdroging, en effecten drinkwater

winning Roosteren), kan ook de Milieuverkenning niel als volwaardig aliernaiief 

beschouwd worden. 

6 .3 DE U ITVOERINGSVERKENNING: VERWERKING MET 

BAGGERMOLENS 

In de llitvoeringsverkenning worden alternatieve verwerkingsmethoden onder

zocht. In tegenstelling tot de droge verwerking' met behulp van vaste en semi-

mobiele verwerkingsinstallaties wordt in de llitvoeringsverkenning uitgegaxm van 

'natte verwerking' met behulp van baggermolens. Kr zijn twee varianten uitgewerkt: 

• Riiigiliiki.'iii'arkml: Rondom de twee grootste kleischermen bij Itteren en bel 

I'rierveld worden ringdijken aangelegd waardoor tijdelijke verwerkingsbasis 

ontstxian in open verbinding met hel Julianakanaal, Al het toutvcnant uit het 

gebied wordt naar de twee bassins gebracht waar het met baggermolens wordt 

verwerkt en per schip wordt afgevoerd, 

• Mflff.ï/j/rt.ï.s-cwrflr/öM/.Al het toutvenant wordt-zonder voorbewerking-per schip 

naar het Maasplassengebieil in Midden Limburg vervoerd. Hierwordt het gestort 

in de Maasplas.sen zodat het opnieuw kan worden opgebaggerd en verwerkt met 

baggermolens. De afgraving en transport in het (Irensmaasgebied wijkt niet af van 

de Hasisverkenning, Milieuverkenning en de Waterverkenning. 

De eindsiiuaiie van beide varianten is gelijk aan de eindsituatie van de overige 

verkenningen. De milieu-effecten tijdens de uitvoering zijn echter aanzienlijk. Bij de 

ringdijkenvariani iserspnikc vaneen forsetoenamevandehinder,grondwaterstands

verhoging en aantasting van het landschap. Verwerking in het Maasplassengebied zal 

ter plekke tot een grote toename van de hinder leiden. 



De karakter is t iek van de 
Voorkeursaanpak 

IX- * erki-nninKen leveren de bniiwMeiien voor de Vo(irkeiLp<:ianpak. Aan de selectie 

\ an de Inmwslenen ligt een aantal oniwerperiteria ten gnindslag. ()ni ie vnldiien aan 

«eiieli jke regels en normen en / i i \eel mogelijk iegemoel ie komen aan geldende 

heleidsiiiigangspimien. zijn v(M)r het ontwerp van de Voorkeursaanpak de volgende 

eriteria gehanteerd: 

c 

1) de tUielMellingeii \an het projeei moeten worden gehaald, dat wi l /eggen: 

• winning van leiiniinsie ^^ miljoen ton grind voor de nationale hehoeftc; 

• heseherniingsniveau van lenminsle l / i ' ïo voor de door kaden omgeven 

gebiedsdelen v»>ór 2()0(i; 

• realisatie van tenminste l(HH) ha natuurontwikkelingsgebied; 

2) hel ontwerp moet llnaneieel beheersbaar zijn. lïe opbrengsten van grondstoffen 

dienen m lielangrijke mate hij ie dragen aan de tlnaneiële dekking van het prujcet; 

3) het onlweq> moet afgestemd zijn op de Vlaamse planvorming: 

O hel ontwerp moet planologisch inpasbaar zijn, of, met andere wiKtrtlen: het 

project moet afgestemd zijn op andere functies in hel plangebied of de nabije 

omgeving daarvan, bestaande bebouwing w()rdt gespaard: 

>) tie verwachte verdeling van ecologische lanilschapseenheden (ccoiopen) in hel 

gebieti na uitvoering \ an de ingrepen mag niei in bcixingrijke mate afwijken van 

de verdeling uil hel Concept Stroming: 

(i) de morfologische dynamiek van de rivier moet worden geoptimaliseerd, onder de 

vn()rwaarde dat: 

• verbindingswegen, kaden, bebouw ing, bnightiofden en pijlers dfMir erosie 

van tie bedding en oevers niet in gevaar wordt gebracht; 

• aantasting van Vlaamse kades en oevers daar waar dit gezien het Vlaamse 

beleid ongewenst i,s, moet worden voork<mien; 

• bebouwing door verplaatsing van de rhal\veg niet aan de andere kanl van de 

hoold.siroom komi te liggen: 

- ) gegeven bo\enM;iande voonv;iarden moeten de mogelijkheden voor natuur-

omwikkeling worden gemaximaliseerd en negatieve effecten op naluur. land

schap, niimlegebruik(smogelijkheden) en milieukwaliteil worden geminimali

seerd; specifiek dient daarbij de aandacht uil te gaan naar 

• behoud en versterking beslaande natuurwaarden in het plangebied en omge

ving. i>nder meer door ruimtelijke aaneensluiting van gebieden met vergraven 

en onvergraven natuurontwikkeling; 

• behoud archeologische, hisiorisch-geografi.sche en aardkundige waarden; 

• minimalisatie hinder door geluid- en stofproduclic; 

• minimalisatie (negatieve effecten van) bodemverontreiniging; 

• niininiulisaiie (negatieve effecten van) gnmdwaterstandswijzigingen. 

Uil de verkenningen zijn steeds de voor hei milieu meest gun.slige mitigerende 

maatregelen overgenomen in de Voorkenrsaimpak. Hiermee kxm de Voorkeursxianjjxik 

tevensbeschouwdwonlenals het "meest milicuvriendelijkaltematiet" (MMA). Vrijwel 

alle elementen van de Milieuverkenning die negatieve milieu-effecten minimaliseren of 

Cen i39el van fSB grove giirxIliiKfie woröt teruggestort om 

erosie tn nesaenhelien tegen ie gaart 

Hel on(B<8ii#n i-sn oeverrerslevlglng vergroot 
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kansen voor natuur en landschap verhogen zijn in de Voorkeursaan pak overgenomen. 

Daarnaast /.ijn de maatregelen om onaanvaardbare erosie in de hand te houden 

overgenomen tiit de Waterverkenning, Voorts zijn enkele kleinere wijzigingen in de 

begrenzing en omvang van de ontgrondingsUïcaties en kleibergingen opgenomen. 

Gelet op het aantal verwachte negatieve milieueffecten en de verwachte geringe 

muaisehappelijke aanvaardbaarheid is de Kingdijkenvariant niet overgenomen in de 

Voorkeiirsaanpak, Voor de Maasplassen variant zijn de negatieve effecten beperkt tot 

hinder. Deaanvaardbaarheid van deze aanpak is nog niet duidelijk, mede doordat nog 

nader onderzoek en overleg met belanghebbenden nodig is naar deze variant. Vanuit 

dat perspectief is ook deze variant niet in de Voorkeursaan pak. 

F a s e r i n g 

Llit diverse analyses is naar voren gekomen dat integrale uitvoering van het project 

voor 2006 niei mogelijk is. Logistieke beperkingen, afzetmogelijkheden voor grind 

en benodigde voorbereidingstijd zijn hiervan de oorzaak. Teneinde toch voor het jaar 

20(16 een beschermingsniveau tegen overstromingen van 1/2^0 jaar te kunnen 

realiseren, wordt hel project zodanig gefaseerd, dat de ingrepen met hel grootste 

waierstandsverlagende effect het eerst worden uitgevoerd. Dit levert een indeling in 

twee fasen op, te weten: 

• fa.se 1 (2000 t /m 2005): uitvoering stroomgeiilverbreding met daaraan gerela

teerde kleiberging; 

• fase 2 (2(H)6 tot in 2012): uitvoering van de rest van het project. 

De Vlaamse locaiies zullen in zijn geheel in fase 1 worden uitgevoerd. 

Per locatie gaan fase 1 en fase 2 direct in elkaar over; het zal niet zo zijn dat op een 

locatie de win werkzaamheden gedurende een jaar of meer volledig stil komen ie 

liggen. Uiigangspnnten voor de tweede fase zijn dat het project zo snel mogelijk 

wordl uitgevoerd. Doordat sommige locaties eerder en andere later gereed zijn kan 

de grindwinning geleidelijk worden afgebouwd. 

De planning van de winwerkzaamheden is gebaseerd op een zo doelmatig mogelijke 

inzet van materieel. Bovendien is er vanuit gegaan dat de opslag van klei en toutvenant 

tot een minimum moet worden beperkt en dal hei jaariijkse grindaanbod uil het 

Grensmaasgebied niet leidt lot spanningen op de nationale grindmarkt. In de planning 

is ge/orgd voor een zo gelijkmatig mogelijke spreiding van het aanbod in de lijd. 
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8 Effecten van de Voorkeursaanpak 

8.1 EFFECTEN OP DE RIVIER 

IH- belangrijkste rivierkundige effeeien van de Voorkeursaanpak zijn: 

• Een beperkte maar uitgesproken dynamiek in de rivier. \n riviermorfologisch 

op/ieIi( geldt dat een natuurlijke rivier in het algemeen in haar .smalle delen diep 

/al /.ijn en in haar brede delen ondiep. De (".rensmaas kan in de Voorkeursaanpak, 

door allerlei beperkingen langs de oevers, niet vormgegeven worden volgens dit 

namurlijke rivlerbeeld. Er zullen bredere en smallere delen in de (irensniaas 

ontstaan, waarbij de laatste als flessenhalzen werken. De rivier zal trachten een 

evenwielitssitiiatie tot stand te brengen door in de flessenhalzen te eroderen, i n 

in tle bredere delen het geërodeerde sedinienl weer te deponeren. 

• De aanleg in de llessenhal/.en van oeverbestherniingen om een voldoende veilige 

situatie te bieilen voor de bestaande infraslrueluur en bebouwing overrium IHkm, 

en lokale beveiliging van de rivierbedding (over 3 km) tegen te sterke uitsehuring. 

• Een morfologische dynamiek die beperkt is: de morfologische processen zullen 

slechts langzaam differentiatie aanbrengen in de door de ingrepen ontstane 

bedilingvormen en weerden. Hiervoor is echter een flink aantal hoge ah'uer-

golven noodzakelijk; een morfologische evenwichtssiluatie za! in geval van de 

Voorkeursaanpak zeker niet binnen 50 jaar bereikt worden, Dil komt overigens 

mede door de wegens verstuwing onnaiutirlijk geringe aanvoer van sediment 

vanuil het bovcnstroomse deel van de Maas. 

• Een ligging van hel zomerbed die zich langzaam verplaatst waar dit niet door 

maatregelen verhinderd wordl. ll iertloor kan zich op termijn ook de Tlialweg 

verplaatsen, die levens de grens vonni lussen Iteigië en Nederland. 

• Een ilusilanige daling van de waterstanden bij een afvoer van 3380 (1/250 per jaar) 

dal vrijwel overal langs de Grensmaas geen wateroverlast meer optreedt. Alleen 

in het gebied rond Roosteren moeten aanvullende maatregelen worden getroffen 

om een bescherming van 1/250 te bereiken. Indien dit geschiedt door kadeaanleg 

dient over een loiale lengte van 3 kilometer de kade mei maximaal 0.5 meter 

opgehoogd te worilen. 

• Een aanslibbingssnellieid van het hoogwaterbed die in de Voorkeursaanpak niet 

veel groter is tian in de huidige sittiatie. Aanslibbing treedt vooral op in delen van 

de locaties van grotere zomcrbcdverbreding bij Itteren en Koeweide. Buiten deze 

gebieden zal het water nauwelijks meer in liet winterbed komen. 

S- .'^'^^M.H' j fcMff» •-" -

De ligging van de Thalweg bepBBlt üe grens lussen 

Naderlana en België 

E 

in 

8.2 EFFECTEN OP DE NATUUR 

Beperkt ver l ies huidige natuurwaarden 

Uitvoering van de \oorkcursaan]iak /al het .Maasdal ingrijpend van aan/ien doen 

veranderen, liet beteken! in eerste instantie een forse vergraving van hei hiiitlige 

landschap. De ontgrondingsloeaties be.staan uit intensief gebruikte landbouwgron

den. Er worden natiwelijks natuurwaarden aangetast. Slechts op enkele kaden 

bevinden zieh waardevolle stroomdalvegetaiies. maar die worden grotendeels ge

spaard of /e kunnen worden getransplanteerd. 

IS 
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Doordat de waterstanden in de rivier (vooral l>ij hogere alVoeren dan nemiddeld) 

dalen, kunnen er dalingen vandejirondwatersianden opireden. Op reniouaal ni\eaii 

worden Brondwatcrsystemen slechts gering heïnvlocd. De hydrologische verande

ringen hij waardevolle natuurgebieden zijn sterk gedempi I)c grootste 

grondwale^sland^ver;mderi^gen ireden op direei langs de rivier. Hier zijn echter 

nauwelijks nog natte, gevoelige natuurwaarden aanwezig. De gevolgen voor de 

grondwaieralliankelijkc natuur in de Grcnsmaajivallci is daarom ook zeer gering. 

Orote mogel i jkheden voor de na tuu ron tw ikke l i ng 

Tegenover de geringe verliezen aan natuur in het te vei^raven gebied staat een winst 

aan toekomstig natuurgebied van I "ïfH) lot nLini 16(10 ba. de rivier zelf, die een geheel 

ander aan/ien krijgt, inbegrepen Ook het waierwingebied in Roosteren maakt 

hier\'an onderdeel uil. De ruimtelijke verdeling van eeolopen zal na iiplevering 

beïnvloed worden door natuurlijke riviermorlblogische processen. In de Voorkeurs-

aanpak is de ligging van hel rivieriwd na 20 jaar reeds in grote lijnen gestabiliseerd. 

waarbij de arealen h(K)gwatervrii en zomerbed door uiischiiring zijn toegenomen ten 

koste van ile nu en dau geïnundeerde weerden. Dat betekent dal het areaal niet sterke 

hydrodynaniiek na JO jaar weliswaar kleiner is geworden, maar er zijn meer 

geleidelijke gradieni.siinaties ontstaan. Bovendien is er in de lengte van de rivier een 

gmtc variatie aan verschillende situaties ontstaan, bijvoorbeeld door geulen, eilan

den en ophoping van dood hout. t)p lokale schaal vinden erosie en sedimentatie van 

fijn en grol' zand ook na de initiële fase nog plaats. 

iomewea Grammats 

Intussen hebben zich dan soorten van diverse pluimage en toliage kunnen vestigen. 

Er zal een rijk geschakeerde begroeiing zijn ontstaan waarin vele diersoorten zich 

thuis zullen voelen, waarvoor tot voor kon langs de Maas onvoldoende plaats was. 

D<K>r natuurlijke begrazing wordt bosontwikkeling plaatselijk geremd. In de Maas 

zelf zijn veel verschillende milieus ontstaan mei sterk stromend, maar ook stagnant 

water van slerk versehillenile diepte, hetgeen kansen biedt aan een grote verschei

denheid aan waterdieren en -planten Welke verras.singen daar tussen zullen zitten, 

valt op soortsniveau niet met zekerheid te voorspellen. In termen van eeotopen 

(eeologische land-en watereenhedcn) kunnen wel uitspraken worden gedaan. Dan 

gelijkt de nieuwe natuur sterk op het voor de Grensmaas in het Concept Stroming 

geformuleerde streefbeeld. Afwijkingen van het streefbeeld doen zich voor;il voor bij 

de 'eeotopen' kwclplas en kwelgeul. omdat daarvoor in de verkenningen minder 

ruimte is geboden dan in het oorspronkelijke Concept Stroming (met name 

Grevenbieht en Plas Koeweide). Plaatselijk treedt wel degelijk <K)k vematting op, 

echter niet zodanig dat grote "natte' eeotopen zullen ontstaan. 

Motttumtwiklielina ofi uaiKiierm 

Alles overziend is er sprake van een forse natuiirwinst, met name voor de levende 

natuur, in een rivierirajict waarin na een dynamische start de morfologische 

^ ontwikkelingen geleidelijk uitdempen; dit hangt samen met het feit dat het 

^ Grensmaasirajeet zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde wordt begrensd 

„ d*K>rstuwen en met de maatschappelijke noodzaak ook de zijdelingse verplaatsin-

uj gen van de rivier te begren/en. De levende natuur krijgt echter volop de kans zich 

u relatief ongestoord te ontwikkelen in een naiiungebied met eengrote ruimtelijke 

a. .samenhang. 



8.3 EFFECTEN OP LANDSCHAP EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

Aardkundige waarden 

1'lians aanwezige aardkundige waarden op de winning.slocaiie?. gaan verloren. Daar 

staat tegenover dal de rivier in de Voorke urbaan pak veel meer bewegingsvrijheid 

krijgt dan in de huidige situatie waardoor eilanden en nevengeulen kunnen ontstaan. 

Mierili)or /uilen nieuwe aardkundige waarden ontslaan, die horen bij een vrije 

gnndriv ler en die uniek zijn viH)r Nederland. 

Archeologische waarden 

Archeologische waarden / u l k n in de Voorkcursaanpak beperkt aangetast worden. 

\angeloonde vindplaatsen niei archeologische bodenisporcn bij Roosteren (een 

verniocdclijk Uomeinse palenrij nabij tic brug naar .Maaseik) en .Maashand (vindplaats 

iiici bodenisporcn uit de IJ/criijd/Komeinse lijd) liggen midden in een winkKatie en 

worden bij de uitvoering van de V(H)rkcursaanpak afgegraven. 

De uitvoering van de Voorkcursaanpak kan effect hebben itp mogelijke aanwezige 

archeologische waarden in de k)caties Nattenhoven, Itlercn en Horgharen. Hier 

bevinden /Icl i grote op|iervlakten niel een hoge archeologische |iotentic. Daarnaast 

bevinden zich in de locatie Kocwcidc kleine gebieden mei een hoge archeologische 

potentie. In de andere locaties ontbreken hoge potenties of komen deze slechts in 

zeer kleine oppen lakten v(K>r waardoor de effecten op de archeologie in deze 

gebieden beperkt zijn. Resten van Roirnnpse brug ÖIJ Roosttrtn 

Hlstor lsch-geograf ische waarden 

De groolsle conceniraiies van liisioriscb-geografisehe waarden In hel Grensmaas

gebied liggen op de pleistocenc tcrras.scn voornamelijk buiten de voorgenomen 

ontgnindingcn. Vooral de locaties Vi.sserween, Maashand, Itteren en Borgharen 

hebben een zeer hoge historisch-geografische waarde. De locatie Visserwcetl wordt 

geheel vergraven vvaardoi>rdc huidige zeer hoge waarde lot nul gereduceerd wordl 

De locaties .Maashand. Itieren en litirgharen bestaan uil jong en oud cultuurland niet 

oude wegen en restanten van dijken; door de afgraving zullen de historisch-

geografische waarden voor een groot deel verdwijnen. 

De lotaiie :\an de .Maas verliest zijn huidige hoge waarde In de locatie Koeweide 

wori l l de Slapersdijk. die ouder is dan l« 19, afgegraven waard(K)rook hier de hoge 

historisch geogr.Lllsche wa.irde /al verdwijnen 

Landschapsbeeld 

D(K>r de uitvoering van het Cirensmaaspnijeei verandert het karakter van de Grens

maasvallei van een vrij open ciiltinirlandschap niet geringe herkenbaarheid van de 

rivier, in een l^all'^>pen dynamisch natuurlandschap waarin de rivier een duidelijk 

zichtbare rol vervuil. Door bochiatsnijdingen, het ontslaan van grindbankcn en het 

meestromen van nevengeulen zal hel landschap in de grote slroomgeulverbredingen 

voortdurend \an aanzien \ eranderen. Door de wee rd verlaging ontstaat aangrenzend 

aan het st n)ombcd •̂an de Maas een gevarieerde zone van een t>pcn (lage weerd) naar 

een dichte (hoge weerd) bigrociïng Op de klcibergingsloeaties zal deels een sterke 

verdichling optreden, onder andere iloor de spontane ontwikkeling van vochtig bos. 

De/e verandering /al vanaf 200(1 geleidelijk verlopen: door ccn uitgekiende fasering 

zullen de nieuwe natuurontwikkelingsierreinen er gedeelte na gedeelte komen. 

a: 
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In de iii(Miirinnsfasc zullende werkweken. iranspDrthanden. verwtrkiiinsinstaHaiie> 

en uraalniatliines, die ni>dig /.ijn vuur de iiilvcHrrinB van hel projeel lijdelijk een 

verstorins van het laiidscliapibeeld ver(K)r/aken, 

S.4 EFFECTEN OP DE MILIEUKWALITEIT 

Verbeter ing in bodem- en g rondwa te rkwa l i t e i t 

llitvocrinH van de Voorkeursaan pak leidt lo l een aanzienlijke vcrhetering van de 

hodemkwaliieii in het CirensmaasHebied. Niet alleen worden bestaande, lokale 

gevallen van bodemverontreinining (puntveruntreinigingcn) ler plaatse van de 

geplande ingrepen in hun totaliteit verwijderd, ook wordt de aanwezige dilfuse 

liodenneriintreiniging op de oevergrondeii over een groot deel van het oppen'lak 

algegraven 1 )e/e diffuse bodem veront reiniging wordt geborgen inde kleisehernien 

en atgedekt met, gebieüseigen, schone klei. 

Na uitvoering van het project zullen de humane en ecologische risico's sterk zijn 

afgenomen, evenals de kans op \erspreitljng van de verontreiniging via grond- en 

oppenlaklewaier Teitelijk kan hel ontgraven van de verontreinigde deklaag en het 

hergen hienan in kleisehermen \vt>rden beschouwd als een grote bodemsanering. 

De aanwezige verontreiniging wordt immers geïsoleerd van haar omgeving in 

beheersbare kleisehermen geborgen Blooisiellings en verspreidingsrisieo's zullen 

hierdoor tot een minimum zijn teruggednmgen. 

De veronlreinigae aeklmg iVe in net fwle gebied martmmr 

'"onJt aigegirf^n en gfibntgfn in M«tacf)en}vn en van 

alsluilende isaliuie vooiiien 

Tegenover deze positieve blijvende eft'ceten staal dal tijdens de iiii\(»ering sprake is 

van een licht verhoogd milieuhygiënisch risico. Bovendien neemt lijdeliik de kans op 

verspreiding via het grond- en oppervlaktewater ter plaatse van de bergingslocaiies 

iiKv ])<wir een een zorgii i ldig geplande uitvoering van de riviervemiiming kunnen 

deze risieo's lo l een minimum worden beperkt. 

Opperv lak tewate rkwa l i te i t verbeter t ge le ide l i j k 

In de iiitvoeringslase is er beïnvloeding van de waterkwaliteit in de Maas te verwachten 

door tie vele graafwerkzaamheden en tie tijdelijke berging van klei. Fijn sediment, 

waanian verontreinigingen zijn geadsorbeerd, wordt opgewoeld, waardcwr de be

schikbaarheid \an toxische stoffen viH)ri)rganisnien tijdelijk wordt vergroot. Tevens 

kanenigeiiilspiielingiiii tijdelijke opslag ]ilaaisvindcn. Ten opzichte van de nauiuriijke 

residi mental ie tlie in |M^ r̂ioden van hoge Maas-afviK'ren plaatsvindt, is de invloed van 

sedimeniopwoeling in de Voorkeursaanpak echter gering omdat de graaf

werk z.aam heden plaatsvinden onder gec<mtroleerde omstandigheden. 

Op tie lange termijn (gebniik en beheer) v<irnit de bovenstroomse belasting van het 

Maaswaier mei zuiirslolbindcnde en veniiüende stuften (inelusiel zwerfvuil) de 

belangrijksie factor die de waterkwaliteit bepaalt. Verwacht wordt dat in de itK'komst 

de omvang van lozingen van ongezuiverd huishoudelijk en industrieel afvalwater /al 

afnemen Dit zal een gunstig effect hebben op de waterkwaliteit en derhalve de 

habiiaikwaliieii voor milieu-gevoelige, maar voor een grindrivier kenmerkende tlier-

siHirten. De kwaliteit van het oppervlaktewater hangt vervolgens af van de siromings-

karakterisiiek die ontstaat na uilvoering van de V(H)rkeursaanpak Mei name de 

turbulentie (beluchting), de verblijftijd en de diepte van het water zijn bepalend v oor 

De asnwef^heKf vsn /we/tvuli nê nao^gt^ 
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de/elfrrinifjinf; die door alucn en hatlerien kan <j|ilreilen l)i l /eltVeinijiend \ erniofjen 

/.al in hel algemeen na de iiilvoeriiis ^nn de Voorkeiirsaanpak groter /.ijn dan ihans. 

Hinder door geluid- en s to fbe las t lng sterk beperkt ten opzichte varf 

de Basisverkenning 

I )i- (invoering van nrooiseliali^e ont^nindingen over j;rolc oppenlakken is niet te 

ri-.iiisiren /under dal liinder opireedl door met name fjeinid. 

I il hel geliiidhinderonderzoek komt naar voren dal de neluidsoverlant die binnen het 

(irenfiniaasproject ontstaat vrijwel uitsluitend veroorzaakt wordt door de aturaving, 

de kleiherj-inH en het daaraan Btrelaieerde transport per as. De verwerkinjis-

JnMailaiies en de op- en overslag / i jn op een zodanig jtrote afstand van wi>on-

bebonwinu geprojeeieerd. dal hiervan geen noemenswaardige gelnidhinder Ie 

verwaehten is. Ook de afvoer van het gereed prodtikl per schip zal naiiweiijks 

Heliiidhinder met zieh meehrengen. Om de gckiidhelasiing zoveel mofielijk lot onder 

de voorkeursgrenswaarde van SO dB(A) te beperken, worden op een groot aantal 

locaties geluidarm materieel en (mobiele) trans]ionb;inden ingezet. Desondanks 

wordt tle \oorkeiirsgrenswa:irde op een aantal lucaiiis niei gehaald. De wettelijk 

toelaatharv grens van W) dH(A) wordt wel overal gehaald In totaal ontstaat er door 

de uitvoering van de Vwirkeursaanpak 60% minder hinderdan in de Basisverkenning. 

h;ae"ihe liiniUr worOi moial vetooitaain Ooot 

de uilvoer ven de Ingrepen. 

DOOI mtiigtrerKtt maatregelÉn l*an et een 

hinderreducUe trO-v dB Bssisveil^enning veu 

rutm 60% piff^suindvn 

De stol l i intkr die door de aetivilelten ontstaat is zeer beperkt, onder meer doordal 

veel met (mobiele) transporibanden wordt gewerkt, De opper\lakte van alle plaatsen 

samen waar stolhinder ]ilaalsviLidt hedraagt slechts 2 lot .̂  ha. 

B.5 EFFECTEN OP SOCIAAL-ECONOMISCHE FUNCTIES 

Afname landbouw 

In de huidige situatie heeft het plangebied een hoofdzakelijk agrarische functie In 

totaal wordt er voor de uitvoeringvan de Voorkeursaan pak circa 12^0 ha onttrokken 

aan de landbouw: hiervan wordt 4^0 ha ingericht als onvergravcn natuurgebied. Dit 

is inclusief het watcrwingebied bij RiKtstercn. Na de uitvoering krijgt het grcK»isie 

deel van het gebied de bestemming natniironiwikkclingsgebied. ttimien hei plan-

gebieti blijfi nog bijna WO ha cultuurgrond over waarvan hel grootste getleelte 

beschikbaar is voor de landbouw. 

De uilvoering van de Voorkcurs;ianpak heeft aan zowel Nederlandse als aan Vlaamse 

zijde van de Maas een lichte opbrengst de pressie lot gevolg door verdroging "len 

n<K>rden van Maastricht en teil wesien van Uosseherveld kan een droogteschade 

ontstaan van meer dan 5','" opbrengstderv ing per ha. In het landbouwgebied dat nog 

ovcrlilijlt na uitvoering van de Voorkeursaanpak zal over 34 ha een droogicschade 

van meer dan S% en minder dan ttlVii per ha optreden. Aan Vlaamse zijde treedt er 

dnKtgtesehade van meerdan 5% pi-r ha op over een gebied van 270 ha gelegen lussen 

Dilsen en Ophovcn. Deze schade is nergens groter dan HVyt. per ha. 

Schade dtiorwateroveriast ontslaat vooral doorde werking van de kk'ischermen, met 

name ten oosten van Itteren en liorgharen. Hier treedt over een gebied van 12 ha 

vernattingsHchade op lussen 10 IS %, In gebieden nicl dergelijke schades zullen 

aanvullende drainagevoor/ieningen moeten worden gelroffen. die de schade door 
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waifriivt-rlaM kiinnt-n bepi-rkfn uu mindt-r dan ' i " . . (ivt-r ft-n nt-bitd van 20 ha. Aan 

VlaaniM.- /ijdt- van di- Maah tri.(.di geen schade d»n>r wateniverlasi op. 

Recreat ieve mogell jkheder) nemen f l ink toe 

In de voorbereidende fase van hec project worden de bcuroeiïng en andere kavel-

gren/.en op de iinigrundinnslocaiies verwijderd. De belevingswaarde van hel 

ontgravinnhgebied î al hierdoor tijdelijk afnemen. De uinocrinjt van de graaf-

werk/aanihedcn /al veel recreanten afschrikken, maar ongetwijfeld zullen de/e van 

sommigen een grote belangsiellin}; ondervinden. 

Het is goed mogelijk dat het groie aaneengesloten natuurgebied langs de Grensmaas, 

dat vnor bel jiubiiek vrij loenankcliik is, L-en inicrnalionaal irekpleister /al worden. 

Dit is uileraard alliankelijk \ an de manier waan)p de/e mogelijkheid door de regio 

wordt opgepakt. 

Door de uilvoering van het iirojeci nemen de mogelijkheden voor wandelaars 

aanzienlijk toe doordat er een groot opper\lak aan natuurgebied ontstaat dat vrij 

Incgankcliik is. De vergroting van de mogelijkheden voor fielscrs komt aan de ortic 

in de \ erdere uitwerking in bel Mreekplan ürensmaas, en is geen ondertleel van de 

Voorkeursaan pak. De mogelijkheden voor kanoen zullen niet speciaal toenemen, 

maardc belevingswaarde vanaf IicI water van de Grensmaas als natuurlijke rivier met 

zeer gevarieerde oevers zal enorm toenemen. 

VianOelen m ds nmms nsluur 

Door de grotere naii iurl i jkluid van de rivier na de uitvoering van de Mronnigcul-

verbreding en weerdverlaging nemen de mogelijkheden voor sporivissen toe, 

ondanks dat er in de locatie (irevenbicht (EIba) enkele visvijvers worden afgegraven. 

Vooral de mogelijkheden voor \ liegvissen nemen toe doordat er een groter opper

vlak aan ondiep stromend water ontstaat. 

De l fs to f fenwinn ing voldoet aan doel 

Door de uilvoering van de Voorkeursaanpak komt in totaal ruim 51 miljoen ton griuti 

vrij, waarvan 4.S miljoen Ion grind voor de regionale behoefte en 46,5 miljoen ton 

grind Mior de naii^male behoefte. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan ile 

doelstelling van het project, namelijk de winning van 3'' miljoen ton grind voor de 

nationale behoefte. 

Orondwaterwlnnlng ondervindt enige last 

Bij de grondwateronttrekkingen in het Grensmaasgehied en omgeving worden bij 

uitvoering van de Voorkeursaanpak zowel verhogingen als verlagingen van degrondwa-

Icrsiand verwacht. De verandering van de herkomst van het onttrokken waier (en 

daarmee de waterkwaliteit) is in hel algemeen niet signilkanl. ol slechts gering. 

Si ijghoogt e verlagingen treden met name op bij de grondwateronttrekkingen in het 

Vlaamse deel van het invloedsgebied. Vooral de veranderingen bij pompstations 

Neerharen, Eisden en Mecswijk behoeven nadere aandacht, aange/ien er wordi 

onttrokken uit een ondiep watervoerend grindpakkei van beperkte dikte. Direci na 

uilvoering van bel projeel in 2012 is de grondwaterstandsverlaging bij lage Maa.s-

afvoeren < 100 mVs) merkbaar in Meeswijk (20 cm) en Eisden (30 cm). Twini ig jaar 

later (20,32) kan als gevolg \an de morfologische ontwikkelingen van de Maas de 

JH GrotMlwar*n>e»Cftermlngsgfüifa 



\ irlanii ig bij de poinpsiaiioiis oplopen (Nccrharcn [oi KI cm) olat nemen (Eisdin en 

\ki.j«wijk [oi 10 cm), 

l)c slroomHCiilverbrt'ding bij Roosteren is in de V<K)rkeiirsaanpLik aangepast aan de 

lityjiiiR van liet put ten veld, (:r z i i lkn naar vcrwachling geen nadelige elïeeien 

npireden. 

De ellecien iiij winningen uil diepere watenoereiide pakkelten (niet-frcatische 

oniin-kkingen) zijn minimaal, en bedragen njcl meer dan lOcm verlaging. Alleen in de 

winningen <!aberg en Hor^jharen ireetli een \erlaging op die ligt tussen KI en 5(1 cm. 

Wonen en werken 

l>e ellecien van i.k Xoorkenr^aanpak op de [iincties werken en wonen >[ijn beperkt. 

\angren/entl aan de winkuMlies liggen bier en daar bedrijven en woningen, lïe 

bebouwing aan de Nederlandse zijde kan overal blijven bestaan, maar ondervindt wel 

hinder van de ontgravingen waardoor liet IccfmJlk'u tijdelijk ongunstig kan / i jn . Na 

de realisatie van het pn)ject komen de woonkernen midden in een aantrekkelijke 

omgeving te liggen. 

Verkeer en vervoer 

Alle dorpen binnen het plangebied blijven verbonden met hel gebied ten oosten van 

hei.lulianakanaal. Ook de verbindingen binnen het plangebied blijven gehandhaafd, 

.illeen de doorgaande routes tussen Aan de Maas-Meers (over de Seharberg) en 

\isser«een-Hoosieren worden omge/et in doorgaande fietsroutes. ISij hoog water 

worden \ isserweerc en Maasband omgeven door water. Door de aanleg van lage 

bruggen zijn Visserweert en Maasband ook bij hoogwater bereikbaar. 

Hij uitvoering van de Voorkeursaan pak moet een aantal leidingen worden verplaatst. 

I Wt beirell k'iilingen voor ontler meer gas, zuurstof, stikstof' en rioolpersk'itlingen. 

Hel meest oiinangrijk is de verlegging van de volgende grensoverschrijdende 

leidingen: 

• AR(T/ I . \ .Vl-pijpleidingen Ie Aan de Maas. 

• .\ir l.iqnitie Ie .\leer,s/M aas band, 

• l'AI-L-leid ing te l 'miond. en 

• (iasnnie-kiiling ie Nailenhoven. 

In totaal moeien deze leidingen over een lengte van 12,1 km leidingen worden 

verlegd. 

In de voorktutssanp^ woratn 

vier giensoverKtirtiaemU isiflingen umlggo 

In hel Ie ontgraven gebied komt \oorls een veelheid \oor van PlT-kabels, waterlei

dingen, rioolwalertransporlleidingen. gasleidingen, elekiricileilskabels en eentrale-

aniennesvsieem-kabels voor. De/e leidingen /uilen grotendeels moeten worden 

verplaatst. 
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9 Zijn er nog afwi jk ingen van de 
Voorkeursaanpak mogel i jk? 

De Voorkeursaanpak geefi o p basis van ile hiifeli}ic iiizic/itcii de meest wenselijke 

wij/e voor Je realisatie van hei planvooriiemen. Voor een aantal onderdelen geldt 

echUT dut de detinilieve keuze atliankelijk is van ontwikkelingen die zieh vaniiil de 

inspraak en na vaststelling van het Sireekplan (Iren^maas voor kunnen tloen 

Derhalve wordt de Voorkeursaanpak in liei Streekplan flexilnl gehanteerd. Aan deze 

flexibiliteit wordt in het Streekplan Grensmaas nader invulling gegeven dtntr het 

banieren van planoptles. Voor de volgende onderdelen /ijn planoplies gehanteerd: 

Dynamiek T h a l w e g 

In de Voorkeursaanpak/al de Thaiweg/ieh in bepaalde trajeeten gaan verleggen naar 

hel gebied buiten de huidige zomerbedding. Indien hierover geen overeenstemming 

mei België wordt bereikt, zal de dynamiek van de 'I lialweg worden beperkt lot het 

huidige /omerbed . eonform de \X'ater\erkenning. H i e n o o r /ijn w e l exira eiviel-

technisehe maatregelen nodig Inilien de Ihalweg in het geheel niet van plaats mag 

veranderen wordi het project onuitvoerbaar. 

U i t v o e r i n g V l a a m s e l o c a t i e s 

In de Voorkeursaanpak is de iiit\oering van de Vlaamse l{)eaties Uoehter liampd, 

Herbrieht en Kotem opgenomen. Wanneer de / e locaties niet w<)rden uitgevoerd 

oii idaidiiniei inde Vlaamse plannen past, dan/.ijn aan beitle/i jden van de rivier veei 

extra civicl-leehnisehc maatregelen nodig um ongewenste erosie te \ oü rkomen . 

Aanpak f lessenhalzen 

In de Voorkeursaanpak worden op diverse plaatsen civiel-technische maatregelen 

getrolïen om ongewenste erosie te voorktimen, Wanneer behalve bij l ioehter 

Bampd, Herbrieht en Kotem ook o p andere ItK'atJes aan Vlaamse zijde tot rivier-

verruiming wordt overgegaan, kunnen veel van deze maatregelen vervallen of 

minder zwaar worden uitgevoerd. Dit geldt mei name ter hoogte van de llessen-

hali^en' bij Ik-rg aan de .Maas, t ïbbiehi en ( irevenbiehi . 

In hel noorden van de locatie K<)e\veide «intstaai een flessenhals omdat de rivier in 

l de Voorkeursaanpak hier niet verbreed wordt in verband mei de aanwezigheid van 

• twee woningen aan Nederlandse zijde. Worden de twee woningen geamoveerd dan 

l k;ui ile ri\ ier verbreed worden en kunnen zware verdedigingswerken achterwege 

" blijven. 
UI 

B e r e i k e n t ) e 9 C h e r m l n g s n l v e a u 1 / 2 5 0 vóór 2 0 0 6 

^ In de Voorkeursaanpak is uitgegaan \an volledige realisatie van de siroomgeul-

^ verbredingen, met uitzondering van de extra verbrede delen bij Itteren en Koeweide, 

* in fase 1. Voorde tijdige realisatie van het beschermingsniveau l/JSO is het echter 

u niet nodig om de sircKtmgeulverbreding overal volledig uit te voeren. Door plaatse-
er 
(5 lijke temporisering van de grintlwinning kan llexibeler worden ingespeekl op de 

B grondstoltenmarkl, hetgeen gunstig kan zijn \(>or de prijsoniwikkeling. 

.iO De Beigtvien bn Sdupiieislieilt 



Aanleg langshavens 

In lil- NOorkt-nr^aanpak worden hij Aan de Maas t n Naiu-nhovt-n langshavens 

aiinHctcfid. Mi' niieindclijkc situering van deze havens moet worden afgcslenKJ op 

nieuwe Dntwikkelingiii { nu l nanit' Maasroute-pnijcti en aanleg industrieterrein 

<".raelheide), helgeen een atwijking \an de Vimrkeiirsaanpak met / ieh mee kan 

hreiigen. W anneer de aanleg \ an langsliavens i)p onoverkomelijke naulisehe lie/wa-

ren Muil, moei de afvoer via litstaande havens geschieden, 

Insteekniveau st roomgeulverbreding 

I lil oogpunt van rivierheheersing (tegengaan ongewenste erosie) en bcseherming 

grondwaterlielangen (met name grontlwaierwiiiningen aan Vlaamse /ijde) kan hei 

\\enseiijk zijn om in bepaalde rivierirajeelen een hogere insteek Ie kie/en dan in de 

\'oorkeursaanpak.Nutennood/.aakhienanmocicn blijken uit aanvullende gegevens 

op loeatieniveaii. 

Beperking hinder 

t lm HeKiii!- t n slol l i intkr lot een miiiunum te reduieren is in de Voorkeursaan pak 

uitgegaan \.[u uil voering niet de beste leehnieken die besehikbaar zijn. Op l<ieaiies 

waar het aantal gehinderden gering is en/ol'de hinderduiir kort is levert dit een gering 

milieurendemeni. Opde/.e locaties kunnen redelijkerwijs ook minder geavanceerde 

technieken worden toegepast. 

Ve iwerk ing toutvenant 

In (Ie Voorkeursaanpak is uiigegaan van verwerking van al hel toiinenani binnen hel 

plangebied, Verwerking in beslaande verwcrkhigsinstallatics huilen het plangebied. 

bijvoorbeeld in Vlaanderen of het Maa.splassengebied, kan een aanzienlijke ko.sten-

1 ie spa ring met zich meebrengen. Wanneer bovendien depotvorming mogelijk is. kan 

ook beter worden ingespeeld op ile gronilslotïenmarkt. 

Verwerking veront re in igd bodemmater iaal 

In de Milieuverkenning is erviKtr gekozen om ook het mijnslik dat vrijkomt op de 

locaties l l rmondcn Grevenbicht in de kleisehermen ie bergen Omdat de maaischap-

pelijke en juridische haalbaarheid hier\an on/ekcr is, is in de Voorkeursaanpak 

gekozen voor verwerking \an dit materiaal builen hel plangebied. Ilaalbaar-

hcitlsonilerzock moei uilwijzen of de aanpak uil tie Milieuverkenning alsnog kan 

worden overgenomen. 

De GrentmtBi bij tfoosieren 

Stroomgeulverbreding Roosteren 

Deslroomgeulverbredingbij Hoosieren moet nog nader worden besciiouwd 1 lil voe

ring \ .m de \ oorkeursa.uipak heelt hier enig wateropstuwend elteel. Bij Roosteren 

wordt het beschermingsniveau l/ZV) zonder kade-ophoging niet gehaald. <itziKht 

moet worden naar een goede oplossing voor de rivierwaierafvoer in afstemming met 

de grondwaterwinbelangen ter plaatse (maatwerk) . 

Kle lberging Aan de Maas 

In de verkenningen en inde Voorkeursaanpak wordt de klei uil de locatie Aan de Maas 

grotendeels gebruikt voor de aanleg van een kleihelling Kosten technisch is het 

geheel ondergronds bergen van de klei een betere oplossing omdat er zo meer grind 

wordt gewonnen, wat de baten zal verhogen. 
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Kle lb«rg lng Urmond 

De kk'i die vrijkomi in de locaties Meers. Maashand en l irmond wiirdt in de 

verkenningen en de voorkeiirsaanpük geborgen in kk'ischerm Meers. Hiervoor moet 

de kk'i uil Maashand en Iirmond uver een grote afstand worden getransporteerd. 

D»«)r een nieuw kk'iselierni aan ie kggen in de locatie Urmond. wordl het transport 

van kk'i aanzienlijk verminderd. 

Mors 

lien deel van het toutvenant wordl niet verwerkt lot vermarklbaar produkt. Dit deel 

mors genaamd, bestaai onder andere uit kk'i en fijn /and, houtresten en stcenkoolt jes 

die /ieh in liet toutvenant bevinden, In de Voorkeursaan pak is aangenomen dal het 

pereeniage mors verwaarloosbaar klein is, Ik'hierervaringseijlers van oiitgrondingen 

uil ,Vlidden-l.imbiirg laten zien dat het percentage mors locaal kan opkipen tol S"-., In 

de planoptie worden de effecten op het bergingsvolume beschreven als het percen

tage mors 5% is. 
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10 Leemten in kennis en evaluatie 
achteraf 

II) het MI'R / i jn voor ile beschrijving van de elïeelen geen leemieii in kennis meer 

aanwe/ig die de besliiilvorniing voor de ruiitiKlijke planvomiing op provinciaal 

niveau wezenlijk /ouden kunnen beïnvloeden. Wel zijn er nog leemten die relevant 

zijn vtKtr de uiivoering en vergunningverlening van hei project en die In nader 

onderzoek in een later stadium dienen te Wi>rden onderzocht. 

<)|i l«ec belangrijke leemieii in kennis wordt in het MLR niet ingegaan. Nel hetrell 

ile kosten-baien verhouding van hel project en de hiermee samenliangendc wissel

werking met de markt van groiidsioffen en de financiële beheersbaarheid van de 

uitvoering van het project. Beide /aken komen nader aan de orde in hei Streekplan 

fircnsmaas. 

Wij/igingeii in de aannames van basisgegeven.f voor kosten en oplirenjislen die ten 

grondslag liggen aan dit MI\K. kunnen e<)nse(|UeniieshebbeiH(H)r de niilieii-etïeeien. 

lien van ilie aannames is bijvoorbeeld de jaarlijkse hoeveelheid gHmdslolten die 

/onder ongewenste prijsel'fecten op de markt gebraehi kan worden. Deze hoeveel

heid is het uitgangspunt van het logistieke concept en werkt door in de capaciteit van 

verwerkingsinstallaties, het transport en de hinder. Het verdient aanbeveling dit in 

de vertlere uilwerking richling vergunningverlening goed Ie bewaken. 

In hel M1:K worileii de mogelijkheilen om de kennis van hel plangebied te verheleren 

uitgebreidbesproken. Voorts worden aanbevelingen gedaan voor aan\'ullend onder

zoek, en vtKir moililoring van de gevolgen van de uitvoering van de plannen. 
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11 op naar het Streekplan Grensmaas! 

Dit M1;R brengi de effecten in hecld van grootsehalif;t: inrichiingsplannen in liet Zuid-

l.imhiirnse Maasdal, De Voorkcursaanpak \an de/e plannen lx->taai i i i i een afgewo

gen coiiiliinaiic van ingrepen en mitigerende maatregelen, zodanig dai de negatieve 

niiliiii-erfeeien /.o heperkt mogelijk zijn, en de positieve effecten vtwr natuur en 

milieu /o grooi mogelijk. Door een aantal Vlaamse locaties aan de plannen i<)e ie 

voegen, zouden de mogelijkheden voor natuurontwikkeling nog kunnen worden 

vei^roiit, maar ook in de huidige combinatie van ingrepen «orden de doelstellingen 

van herstel van rivierdynamiek in een groot natuurgebied, bij beperking van de 

lioogwaleroverlasi en winning van aanzienlijk meer dan ,-̂ 5 miljoen ton grind, 

gerealiseerd. 

1 1 . 1 REALISERING VERGT NOG MEER BESLUITEN 

Om de realisering \:m hel initiatief mogelijk te maken, moei voorts nog een groot 

aantal andere, met elkaar samenhangende besluiten worden genomen. Zo moet om 

twee redenen het thans geldende Streekplan Zuid-Limburg voor het Grensmaas-

gebied worden herzien. Ten eerste zijn de beleidslijnen voor het ruimtelijke beleid 

(funclieloekenning. afstemming functies) zoals die in het Sireekplan Zuid-I.imburg 

voor lu'l (irensniaasgebied zijn neergelegd, niet in overeenstemming met de ideeën 

voor hel (irensmaasprojeci Ten tweede moeien de winlocaties o]) grond van de 

Onigrondingenwet (herziening I9yfi), alsmede de kleibergingen in een Streekplan 

worden aangewezen. In dit plan kunnen (K)k voorwaarden aan de uitvoering van de 

winwerkzaamheden en de herinrichiing worden gesteld. 

Voorde uitvtKTing van bel niimtelijk beleid wordt buiten het te vergraven gebied hel 

instrument Lantlinriehting ingezet. Hiertoe moei een Landinricbtingsplan worden 

opgesteld. De eerste slap in de besluitvorming over een Landinricbtingsplan is een 

beschrijving van de gewenste vorm van landinrichting in de Zienswijze, Deze is voor 

bet Cirensmaasgebied reeds opgesteld. Vervolgens wtirdt een l'rojeeinoia opgesteld, 

waarin gebiedsgerichte doelstellingen worden geformuleerd. Deze doelstellingen 

vormen de opdracht aan de Lindinrichtingscommissie, De Projeclnola kan tevens 

dienen als startnotitie voor een me.r.-procedure, indien deze voorde vaststelling van 

bet landinrichting,splan m<K't worden doorlopen. 

Om de planologische mogelijkheid voor uitvoering van het project te creëren 

moeten de ibans geldende bestemmingsplannen worden gewijzigd. Voor de uitein

delijke uitvoering moet bovendien een groot aantal vergunningen en ontheftlngen 

verkregen wortlen en /uilen gronden (door middel van aankoop en zonodig onteige

ning) verworven moeten worden. 

3-i 

Tenslotte moet als uitvloeisel van de Derde Nota Waterhuishouding de functie

toekenningen het daarbij behorende beheer voor de Maas wortlen aangegeven in een 

Beheerplan voor de ,\laas. Vooreen doelmatig beheer moeten levens beheerpUmnen 

voor de natuurgebieden en samenwerkingsovereenkomsten met natuurbeheer-

oi^anisaties worden opgesteld. 



1 1 . 2 EEN BIJZONDER MER 

lli'i oniwerp-prïKics zoals dal in het MI'R is beschreven illustreert duidelijk de 

lunOamcniele wijze waarop in een intensieve wisselwerking tussen iniiiatieJnemers 

en iinder/.ockers omgegaan is met de milicii-efk-ctcn van de vourgenonien activiteit 

/oals Ixselireven in hei (Concept Slroming. Ilierdiior kon hel (ioiicepl Slniming op 

vele p u n u n aangepast \\()rden en de negatieve milieu-elfecten geniininiaüseeril In 

lic planvarianien zijn nog verschillende mogelijkheden oiidergchrachi om de uitein

delijke uilvtK'ring van het projeel op mogelijk gunsiigcr wijze vctor de belrokken 

belangen Ie definiëren. Hierover z;il in het Streekplan <irensniaas een keuze worden 

gemaakt. 

E 
ut 

CA 

BC 

C9 
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12 Het Nulalternat ief en de Voorkeurs-
aanpak met elkaar vergeleken 

ASPECT NULALTERNATIEF 

autonome ontwikkal ing 

Lo.v. hu id ig* a i tuBt l * 

VOORHEURSAANPAK 

t-D-tr. huidige Bltuativ 

R I V I E R B E H E E R 

B « » c h > c m i m > i > l v « « i i b i l h o a g w t e r 

Lengte rivier waaroifer i tades 

onvoldoende bescheFmIng 

bieden tegen hoagwatere met 

een kans van voorkomen van 

1 / 2 5 0 per Jaar 

• bl) aanvanesiltualis 

• na (oai)baHnlwlkliel lng 

Lengte waarover liades moeten 

worden verhoogd 

34,2 km 
B^ leer fwge afvoe*en /uilen dorpen over 

stromen. Er wordt niet voldaan aan nel 

Desenermingsniveau uan 1/250 jaar Dlri' 

nen de bekade gebieden. 

3J,2 km 

34.2 km 

Huidige kaïjes zijn aangelegd op Descher 

mlngsniveau 1/50. Om een bescuer 

mingsniveauvan 1/250 Ie bereiken moe

ten de kades overeen lengte van 34,2 km 

vforden verboogd. 

O km 

In vnjwel bet bele plangebied wontl ecbter wel vol

daan aan bet Descnermingsniveau van 1/250 jaar 

binnen de bekade gebieden. 

Okm 

3 km 

Kades bij Roosteren moeten over een lengte van m 

totaal 3 km mai. 50 cm worden verboogd omdat mei 

de straomgeulverbredlng en weerdverlaglng nier bet 

veiligbeidsniveau van 1/250 jaar binnen de bskade 

gebieden niet wordt genaaid. 

Binnen de bekade gebieden wordt 

san het gewenste beschermings

niveau voldaan. 

I I i V i e r d y n • m I • k 

Ugglng Thalweg 

OwantnMnda oever* (lengte) 

Hng 

Bedding- en oever i l ab i l i l eH 

• lengte oeverbescherming 

• lengte bedd lngbe ichermlng 

• Bosscherveld en 

stuw Borgharen 

O km 

Ligging van de Tfialweg /al niet verande

ren ten op/ichle van de huidige situatie. 

13 km 
ri;dens hoge waterstanden ovefsPomen 

de boge weenMn (winlerbedl over een 

lengte van 13 km. Aanslibbing variërend 

oei locaiiB en BIJ een atvoergoit bedraagt 

O-ïO mm 

Olim 

O km 

Er wonjen geen nieuwe oevert)escher' 

mingen aangebiacbt 

Omn wlji^ng 
Stabiliteit van sluw Borgharer^ en het 

Bosscherveld is gelijk aan de huidige 

Situatie; dertialva geen aanpassing no-

«tt-

e k m 

Ligging van de Thalweg wordt losgelaten; deze/al in 

totaal over een a'slano van 28 km over kortere 

afstand kunnen versc^jiven. waarvan 6 km naar 

bulter) het huidige /omerbed. Wel wordt voorkomen 

dat de Thalweg In de nevengeulen van Maasband en 

Vls9en*een komt te liggen. 

4 km 

Zelfs tiidens eitrsme hoogwatersianOen (bij afvoe

ren van meer dan 2700 m'/s| /ui lende boge weemen 

builen de bekade gebieden slechts over een lengte 

uan 4 km overstromen. De lengte van de over

stroomde oevers neemt In de tijd nog al doordat de 

rivier /icb dieper gaat insnijden en minder vaak op de 

lioge weenfen /s i komen. De aanslibbing is ongeveer 

geli|k aan hel nulailernatief maar over een kleiner 

gebied. Afname slibiasl benedenstrooms, 

18.7 km 
3.0 km 
Ooor de ingrepen in het stroombed neemt de stroom

snelheid in bepaalde trajecten Ivooral de flessen

hal/en) sterk toe waardoor erosie van de bedding op 

kan treden en oevers worden aangevallen, Om on

aanvaardbare erosie tegen te gaan worden oever- en 

beddingbescbermende maatr^eien getroffen. 

Aanvaardbaar 

Ingrepen veroorzaken iwaanMre slromlngs-Omstan-

digheden bij Bosscherveld en stuw Borgharen. Aan

passing van de woelbaitken acbter de stuw vtndl 

plaats /odal de byOiaullsche situatie voor bet rivier-

betieer weer aanvaardbaar vronjl. 

Dl: l<K£<ii|i van de Thalweg bepaald de 

grens lussen Nederland en BelgÜ. 

De t>age weerden /uilen nog maar 

beperkt overstromen. 

Bi| ultvoenng vsn Streekplan 

Grensmaas is aanpassing van rfe 

Stuw Borgharen noodzakelijk. 
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»aPECT NULALTERNATICP 
autonoms ontwIkkaPing 
l .o . i . hul l i l t * «ituatla 

NATUUR ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

B e i t a a n d a n a t u u r w a a i d i n 

Natuurbehoudiwaard* 

Ecologliche vsrbindingan 

VeidioEinsseffecten 

Negsliel 
De tiiiidtge natuuiwaarden in het ifib\eO 
iiii\ gering. Door de aanlegen versiefking 
ïan de MaaskBdes ïijn de op sommige 
kaden aenweiige suoomdalgraslanden 
aangeiasi, 

VerMtenng 
Visirap Borgnsren (plan "Zalm lOOO*) 
lorgl ïoor een marginale verbetering m 
de ecologische verbinding voor trekvissen, 
evenals pegreniing RSOM voor landorga-
n ismen. 

Geen efteclen 
Volgens provinciale tieleid mogen geen 
verdrogingselfeclen optreden in pflorHaire 
geOleOen. Met dil beleid jal ecnter ook 
geen vernaiting optreden in natuurgebie-
Oen, 

Negatief 
Door de vele graatwerkzaamheden, versterking van 
kades e.d. lullen beslaande natuunwaarden op be
perkte scbaal worden aangetast a( vermengd. De 
terugkeer van soorten die specifiek aan kleinscba-
ligecultuurlandscnappen zijn gebonden IS niet zeker. 

Aaniier>lljKe vertietering 
Door ontwikkeling van natuurgebieden langs de nele 
Grensmaas kunnen migrerende soorten hel Maasdal 
gebruiken als verbindingsweg, habitats homen dicti-
ter bij elkaar te liggen; door Inzel van meer natuur-
ontwikkel mgstieciares wordt hieraan nog eWra aan
dacht besteed: iniegralie beeklopen, aanleg vertiin-
dingszones voor grote grazers e.d. 

Enige effecten 
Door de dalende rjvien*aterstanöen daalt ook fle 
grondwaterstand in een beperkt asntal natuurgebie
den. In deze gebieden wordt nauwelijks ellecl op de 
buidtge natuurwaarden verwacht. In natuurgebied 
r>et Grasbroek zal de grondwaterstand wellicht met 3 
cm dalen; dit is in sirijd met het provinciale beleid 
Inzakeverdrogingin prionlai re gebieden. Inde Maafi-
wlnkel zal de biotoop van amfibleèn wellicht verder 
veralechleren als gevolg van een ivoorjaarslgrond-
waterstandsdaling van 11 cm. Gij gem. Msasafvoer 
dasit het grondwater hier met 31 cm. Er onlstsat ook 
natte natuur bij de Kingbeek en op ftet kleischeim 
Itteren. 

Koniks 

In de oude massann Oij Stokkem zal 
de grondwaterstand iets dalen, dll 
heeft geen eftect op de huidige 
natuurwaarde. 

Hl<i i i»> • • t«MH<r»«fd>n 

Vuidoen aan nagestreefde 
ecotoopverdeling 
(EOI maiimaal 100) 

EcolooiKlivenltell 

Moriologische dynamiek 
• O 20 |aai na aanlag 
• 20-40 jaar na aanleg 

Ecosysteem Ontwikkelings-lndei ^ 18 
Hel Nulallernatief wijkt ver at van bet 
Streefbeeld. De totale oopervlakte aan 
'naluurecolDpen' Is slechts 46S na. ter 
wijl de ondergrens in hel sMefbeeld op 
11B5 ha ligt 

Diverslteitsindei = 0.9 
De diversiteit aan ecotopen In hst gebied 
IS nifll groot. Enkele ecolopen.vnl. cultuur
gebonden soorten, domineren. 

1.0 factor 
1.1 factor 
De morfodynamlek van de Maas isl in de 
autonome ontwikkeling nauwelijks ver-

Ecosysteem Ontwlkkellngs-indei = ' 5 
De Voorkeurs aanpak voldoet aan net oppen/laKte-
cnterium van ftel natuurslreeft>eeld. In lolaal onf. 
staal njim 1300 fia aan natuurgebied. De afwijking 
van de ecotoopverdeling van het naluurstreetbeeU 
is echter aanzienlijk door; 

• ontbreken van geïsoleerde plassen, bronnen en 
kwetpl assen 
• kleinere oppervlakten kweigeulen 
• kleinere oppervlakten beekdelta 

• grotere opoenilakien banken, slranden en hoog-

watervnj terrein. 
Afwijking wordt deeisverooriaakt doordat kweigeulen, 
kwelplassen en geïsoleerde plassen minder kansrijk 
blijken te iljn dan In het natuurslreefbeeld was 
verondersteld of geen ondendeel meer uitmaken van 
de voorkeurssanpati. 

Diversitertsmde» = 1,5 
ruast een grotere oppervlakte aan natuurontwikkeli ng 
is er ook een veel grotere diversiteit aan ecotopen 
aanwezig in net nieuwe natuurgebied. In net begin zal 
de verdeling nog onevenwichtig zijn Pioniersoorten 
zullen m het begin domineren maar na verloop van 
tïd zal ook bijv. hanihoulooibos tot antwikkelir<e 
komen inaluurlijke successie), 

2,0 factor 
0,6 factor 
In riet streefbeeld is de natuurlijke rlvierdynamiek 
een belangrijke factor, in de eersle 20 jaar zal de 
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TtULALTCRNAnEF 

au lonoms ontw ikka l in i 

t .o.v. huldlga «i tuat le 

VOOfWCURSAANPAK 

l .o.«. hu id ige • K u a l l * 

scnillen van de nuidige sttualie en neeti 

dertialïB een lactw 1. 

dytiam>eh inderdaad enorm toenemen i to l taclot 

2,7), wa^Tia in de volgende penode de Oyriamiek 

afneemt lal beneden nel huidige niveau. Dil heen als 

gevolg (tat de vegelatiesuccesie in de loop van de tijd 

voortschrijdt en het plonlarastadium geleldelijh aan 

Oeiang inCioat. 

E c o t o x l t a l t 

Verandarlnlen In e c o t o i l t a l t Geleidfllijke vErüetenng 

Het gehalte aan tousche stoffen wordt 

bepaald üoor de belasting van het Maas-

water Ooar de uitvoenng van allerlei be

leid in óe aulonome ontwikkeling lal er in 

uergeliiking mei de huidige situatie een 

afname van belasting met toxische stat

ten optreden. 

Qeleidelijke verbetering 

El laleengeleidelijke verbetering optreden dooreen 

afname in de t>el3sting. Deie veit>etering staat los 

van het Grensmaasproject. 

IF L A N D S C H A P , C U L T t J U f l H I S T O R I E E N A R C H E O L O G I E 

B e s t a a n d I - . i n r d k u M d l i ; u w a a r d e n 

Behoud aardKundlge waarden 

Aantast ing kwaliteit aard

kundige waarden 

1270 ha aardkundig waardevol gebied 

resteert op de onlgrondingslocaties. 

Geleidelijke siname van aardkundigeviaar-

den door kleiwinning tbv de aanleg van 

Maaskades en op bet Tnerveld. en uitbrei 

ding van grindwlnning L'Ortye bv ie Meers 

en aan Maas. Ook bewerking van de grond 

voor landbouwactiviteiten heeft een nega

tief effect op aardkundige waarden. 

Beperkte aantasting 

Agrarische grondtiewerkir^. det'SIoffen-

winnlng, aanlegtnfrastructuur, nieuwbcuw 

huizen etc leidt tot aantasting van de 

kwaliteit van de nog aanwezige aardkun

dige waarden. 

N i e u w e a a r d k u n i l l g e w a a r d e n 

Areaal waarin mortadynamliche 

proceseen optreden 

Bewegingsvr i jheid van de rivier 

Aansl lbblng 

> In rivier en lage weerden 

* In hoge weerden 

160 ha 

In totaal is een areaal van 160 ha be-

^hikbaar voor de vorming van nieuwe 

aardkundige waanlen; in dit gebied is de 

bedding onverdedigd. 

Klem 

De twwegingsvnjheid van de rivier is in de 

huidige situatie klein. De Thalweg ligt 

vast In de zomertieddtng en de oevers 

wordenovereen grote afstand verdedigd. 

In de autonome ontwikkeling ^al de tïe-

w^ingsvrijheid van de rivier met toene

men. Hierdoor is ei geen kans op vorming 

van nieuwe nevengeulen en eilanden. 

•geen 

• veel aansllbblng 

De aansiibbingvindt ir de huidige situatie 

en de aulonome ontwikkeling vooral op 

de hoge weerden plaats, tijdens overstro

mingen. 

36S ha aardkundig waardevol gebied resteert op de 

ontgnnndingslocaties. 

Door afgraving van de gebieden van de strocm-

geu I verbrod mg, weerdve naging en kleitiergingiullen 

aanwezige aardkundige waarden verdwijnen. Door 

avipassing t.o.v. concept Stroming van de ingrepen 

bij de kleischermen van Boi^fiaren. Itleren en Nat-

tenhoven zijn pleistocene terrassen, lerrasranden 

en beeklopen bespaard gebleven. 

Aanzienlijke aantasting 

De samenhang in aantkundige waarden is aanzien 

lijk algenomen hetgeen de kwaliteit in de overgeble' 

ven waarden eveneens dool afnemen. 

365 ha 

In de Voorkeursaanpak woritt hei verbrede nvierbed 

meestal onverdedigd gelaten zodat hier nieuwe aard

kundige waarden kunnen ontstaan. 

Minder klein 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt de 

beweglngsvrijbeio van de rivier toe, waardoor de 

kans dat er nieuv^e eilanden en nevengeulen ont

staan redelijk groot is. Echter door de maatregelen 

die getroffen worden om erosie van de bedding en de 

oevers tegen te gaan is de bewegingsvrijheid van de 

Maas kteiner dan bij een natuurlijke nvier. 

• ainsiibbing 

• geen aanslibbing 

Door de waterslandsverlagende ingrepen zal de ri

vier nauwelijks meer op de hoge weenJen komen en 

ia\ sllbalzetting vooral plaatsvinden in de wijde delen 

waar stroomluwtes optreden, bv in de bochten bij 

nieren en Koeweide, 

De kronkelwaarden bij Geulle zullen 

verdwijnen. 

Craafweikjaamheden tasten de kwa-

liielt van aardkundige waarden san. 

Vomiing van nieuwe aardkundige 

waarden wordt groter door uitvoering 

van het Grensmaasprojecl. 

Door de grotere nijheiO van de nvier 

wordt de bedding plaatselijk 

geÈrodeera. 

.ift 

In de huidige situatie vindt 

aanslibbing vooral plaats op de 

hogere delen. 



ASPECT NULALTERNATÜF" 
a u t o n o m * o n t w i k k a l l n g 

l .o .v . h u l d l g a s i t u a t l a 

VOORK EU RS A ANP AK* 

t . o . v . h u i d i g * i l t u a t i a 

A r c h « o l < n l » « h B w a a i O a n 

Verl ies areaal hoge archeologi

sche polentta 

V a r n l a t l g l n l b a i t a a n d a 

v indp laa t een 

20 he 

Doorklelwlnnirgvoordeaanlegvan Kades 

gaal 20 na met een hoge archeologische 

ooIerliB vertoren. 187 tia met hoge po

tentie t>li|fi Dli^nen da planlocaties over. 

Indeautonomeontwikkellng worden geen 

twkende archeok^ische vindplaatsen ver

nietigd. 

112 (ia 

Door graalwerUaamrieden wordt 112 ha met een 

noge archeologische patente afgegraven, voorna-

mdijk op de kleischennen tn oe locaties Nalterv 

tioven.lttetenenBorgharen.Nade uitvoeringvan hef 

Grensmaas project resteert eeri oppervlaKte van 95 

ha met een hoge archeologische potentie binnen de 

planlocaties. 

In de locatie Roosterer> ligt een vermoedelljli Ro 

meinse paienrlj In de stroomgeulverttreding, nabi) de 

brjg naar Maaseik irr Oe locatie Maasband ligt een 

vindplaats met bodemsooren uit de Ij^eitijd/Ro^ 

meinse tijd in de weerdverlaging. Ter hoogte van 

Kotem, in de Maas, liggen de resten van hel Laat-

Middeleeuwse liasteel van Elsioo. Dele dne vind

plaatsen wolden afgegraven. 
Romeinse palenrij in de stroom-

geulverbreding te Roosteren. 

Areaal hoge potent ie door 

vetdfoging bedreigd 

Oeen 

In de autonome ontwilikeiing treedt er 

geen verdere daling van de grondwater

stand op lodat aanwezige archeoiogi 

scne waarden geen verdroging ondergaan. 

H l . l o . l . c h a . o g . a f l a c h . « a a . d . n 

Verl ies h istor isch geog ra t lKha 

waarden 

Lchte alname 

In de autonome ontwikkeling treedt een 

lichte alname van hlstoriscH geografi

sche waarden op door aanleg van m.n. 

kades die slecht aansluiten bij net hislD-

rlsch dijkahsifsteem. 

Oeen 

De dsling van de grondwaterstand lal voornamelijk 

plaatsvinden in een strook langs de Maas. (Gebieden 

met een hoge potentie die in deie strook liggen 

worden ai algegraven, waardooi venlroging geen 

eitra effect heeft op deze waarden. 

Aanzienlijke afname 

Op verschillende locaties verdwtint oud cuituurland, 

m.n. bij Borgharen, Itteren. Maasband en Visset 

weert. 

Hoogtiü'iitjüuiTi^ddrdtfii ütfiurer- to l 

oud cuituurland. 

M I L I E U K W A i a U U I 

B o d e m 

Hrw veel held verontreinigd 

materiaal dn l wordt verwi jderd 

(puntverontreiniglngenl 

2 miljoen m' verontreinigde grond 

(resulterend uit saneiingsprogramma, 

ttoeveeiheden lijn niet bekend). 

In de autonome ontwikkeling wordt een 6-

lal verontreinigingen gesaneerd volgens 

het Provinciale Bodem saneringsprogram

ma. De Hoeveelheid verontreinigde grond 

die hiert>ij vnjkomt is ntel hekend. Daar 

naast blijft een 7-tal verontremigings-

locatles In het plangebied achter. 

0,2 miljoen m' verontreinigde grond (plus de nog 

onbekendehoeveelheden, resulterend Uit sanerings

programma). 

innet plangebied ligteen7-tal verontreinigde locaties 

dienletinhetDrovIncialeOodemsBnenngs-progrBmma 

zijn opgenomen. Deze locaties norden afgraven omdat 

ze binnen de winlocalies liggen, ftierljii komt ca. 

200.000 m' verontreinigde giond vnj die woidl afge

voerd naar een stortplaats buiten net plangebied. 

Risico's diffuse veiontialnlflngen 
• ecologische riilGo's • afname • afname 
• humane risico's • afname • afname 
• verspreiding via oppeiviakte- • gelijk aan huidige situatie • afname 

water 
• verspreiding vla grondwater • gelijk aan huKJige situatie * afnatne 

Vanvrege de enorme omvang van de dif

fuse verontreiniging 1$ het onwaarschijn

lijk dat in de toekomst saneringsmaat

regelen worden getroffen. Eventuele aan

pak zal tich richten op temgOnngen van 

risico's voor mens en ecosysteem. De 

kans op verspreiding van de verontreini

ging vla grond- en oppervlaktewater ^al 

niet afnemen in de toekomst. 

Doonjat de diffuse venjntreinlgii^ over een opper 

vlak van 952 ha wordt afgegraven en geborgen In 

(geïsoleerde) kleischermen, neeml de kans op ver

spreiding van de verontreinigingen via hel opper-

ïlMrte- en grondwater fors af. Ook zijn de nsico's voor 

mens en ecosysteem kleiner dan in de huidige 

situatie. 

Door afgraving van hel kieldek 

neemt de kans op verspreiding van 

de verontreinigde kiei via erosie van 

de oevers enorm af. 
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NULALTERNATIEF 
•utonome ontwIhksJIntf 
l.o.v. hutdlg* t i t u a l l * 

VOORKEURSAANPAK 
t.o.v. huidige a i tuat i * 

Qiondwate i Beperkte wi/iigingen Oe ingrepen hebOen zeer Cieperhte invloed op de 

ligging van hei grondwalersystee'n: kurelgeDieiKn 

blijven op dezelfOe plaats, intiltraiiegebisden ver-

scliuiven nauwelijks. 

Ligging grondwate isys temi in 

Denl t i l f icat le 

Geen nijiigingen 

Gelijk aan 'imdige siiuaiie 

Geen ïeranöerlngen vrorden voorzien 

Door hel provinclBle ventrogingsQeieid aijn geen 

veranderingen voorzien, noen toegestaan In de lig

ging van grondwalersystemen. 

Raalselijk veitioging nitraaturts poel Ing. 

Reductie van nitraatu 119 poel Ing te verwachten bij 

kleischermen Borghaien, ttleten. Nattenhoven en 

Koeweide, in zones met grondwateistandsverho-

gmgen van meer dan 15 cm, Verhoging van 

nitraat uitspoel mg In grote gebieden aan Vlaamse 

zijde Grensmaas, waar grondwaterstandsvenaging 

van meer dan 20 cm. voorkomt. 

Oxldat la van organische i t o l Oei Ijk aan nuidige situatie 

WIJilgingen wwilen niet voomen 

Gelijli aan huidige situatie 

Wijzigingen vnxden ook in de VoorkeursaaniMk met 

voorzien. 

0 | > | > » r » l a l « t « w l » t 

Oshalten tolaal-N en totaal-P 

Dagge middelde luurs la lge l ia l te 

Chlarofylgehalte 

Gehalte iwa re meta len en 

oiganlscl ie micto-

vatont ie in lg lngen 

Afname 

Door uitvoenng van beleid omtrent mesl-

wetgevingelc ;al m Oe autonome ontwik 

kei Ing een afname van het totaa(-N en 

totasi-P gehalte plaatsvinden, 

Aelljk aan de huidige situatie 

Vooral in het lon^erhalfjaar ligt het zuur

stofgehalte onder de norm voor ?alm< 

achtigen en wcfdt 'zde streefwaarde met 

gebaald. <n de autonome ontwikkeling 

«ordt hierin weinig verbetering verwachl. 

Gelijk aan de huidige situatie 

Ondanks de hoge nitraat- en tosfaatbeia» 

ting ligt het chloiofylgehalte in de huidige 

situatie onder de streefwaarae. t)it komt 

door de relatief korte verblijttijd van hel 

water. Binnen de autonome ontwikkeling 

wonien hienn geen vetandenneen vernacht. 

Afname 

In de huidige situatie ligt hel gehalte aan 

tonsche stoften royaal boven de streef 

waarde. Door uitvoering van belsids-

pi<wamma's (oa het NoonJzee-Aclie-Pro-

giamtial zullen de gehalten aan »a re 

metalen en organische microveiont-

reinigingeh in de autonome ontwikkeling 

50-70 % daten ten opzichte van de huidige 

wèMan. 

Afname 

Aangezien de gehalten voornamelijk afbankelijk zijn 

van de belasting zal ook in de Voorkeursaanpak een 

afname plaatsvinden. Oe kwaliteitsvertietenng Is 

dus onafhankelijk van Qe Voorkeursaanpak. 

Veftwtenng 

Berekende zuurstofgehalte ligt aanzien lijk hoger dan 

in tiet Nulaltematiel, Doordat het water over ondiepe 

gnndbanken gaal stromen zal de beluchting aanilen-

lijk toerwmen. Ook de langere verblijftijd van het 

water ïorgt voor een verbetering. Ze lis in de ïomer-

maanden wonat de norm voor lalmachtigen gehaald 

Ni de VoprxeuFsaanpak. 

Negatlet 

Door de langere verblijftijd van het watei en een 

grotere invloed «an zonlicht m het ondiepe water 

wordt een hoger cniorofylgehalle verwachl dan in het 

Nuiaitematief. Hierdoor kan tn dn>ge zomerperioden 

algenbloei ontstaan m poelen. 

Afname 

Aangezien de gehalten aan tonsche stoffen voorna

melijk worden bepaald door de belasting heeft ui l 

voeringvan het Grensmaasprojact hierop geen eitra 

positieve invloed. De afname zal even groot zijn als 

in hel Nulallematiet. 

in zomermaanden is ei kans op 

algenbkjet in poelen. 

Hel gehalte aan loilsche stoffen lai 

door uitvoenng van het ttoorcuee-

Actle-Programma met 50-70» dalen. 

H i n d e i 

Qaluldniveau Op alle localies wordt voldaan aan de wettelijke 

grenswaarde van 60 dB(A]. Op Qe meeste locaties 

wonHookvoldaan aan de streefwaarde van 50 dB(A). 
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ASPECT 

Geluldhlnde'menadagen 

I t o laa l aantal dDgan n anntal 

gshlnderdsn) 

Duur 

OppervlAhla «aarovar 

s to lh lndsrcr l ts r lum wordt 

averschradan 

NULJtLTERNATICF 

a u t o n o m e ontHf lKkBl in^ 

l .o .v . h u l d i g * • I t u a t U 

Niel Mpaald 

In de Huidige situatie wordt geluidhinder 

vetoo'jaaM door industrie, verheer en 

onlgiDnaingen. Binnen de autonome ont 

Mihkelir^ worden binnen het geOied geen 

Ingrepen verricht die extra hinder opleve

ren ten opzichte van de huidige situatie 

diiect oaartMiiten. 

Niet bepaald 

Permanent, autonome ontwikiialing Is 

gelijk aan huidige situatie. 

Niet tiepaald 

In de huidige situatie wordt stofhlnder 

voornameli|k veroorzaakt door agrarische 

activiteiten, verkeer en industrie. In de 

autoneme ontwikkeling worden geen in 

grepen ven'Ic'it die eitra stolMrHder ver-

oonaken ten opzictite van de huidige 

situatie. 

VOORKEURSAANPAN 

t>0'V. hu id ige a l t u a l l A 

179.000 

Ondanks de tniet van geluidarm materieel en mo-

hiele iransDortDanden zullen door de uilvoering van 

de wetWaamheden m lolaal 179,000 hindemens-

dagen ontstaan. Op alle locaties wonjl echter vol 

daan aan de wettelijke grenswaarde van 60 dB|A). 

Tijdelijke hinder lijdens uilvoenng, Oe hinder ver

plaatst' zich door het gehied, afhankeli|k van de ult-

ïoehngsduur per Ingreep (tussen 10 en 535 dagen), 

2,2 ha 

Door de uitvoering van het project zal over een 

eebouwd oppen/lakte van 2,2 ha stofhlnder optre

den. Stofhlnder wordt ïoornamelijk veroorzaakt door 

transport. Doorhetvegen/tiesproeien van transport 

routes Kan slofhinder pisaseiijk worden voorkoinei^. 

Graafiverkzaamoeden veroorzaken 

op sommige locaties getuicminaer. 

Transport vormt j ^ ^uoi^:»; l„. i i i 

van stofhlnder tijdens de uitvoering. 

S O C I A A L - E C O N O M I S C H E F U N C T I E S 

L a n d b o u w 

Afname areaal landt iouwgnind ca, 964 ha 

In de huidige situatie kent het plangebied 

oen overwegend agrarisch grondgebruik. 

De afname vindt zijn oorzaak In de reali

sering van de RBON-getileden {491 ha|. 

grlndwmning ten behoeve van de regio 

nale behoefte (334 ha), de sanleg van 

kades, uitbreiding ven woonkernen |1 

na I, u itbteiding van de nootwatem iven ng 

van DSM |4 ha) en beheer waterwinge 

bied Roosteren (134 ha). In het reste

rende areaal cultuurgronden zal een ver

dere afname van het aantal bedrijven 

plaatsvinden door scr^aaivergmting. Als 

Zandmaas/Maasroute meegenomen 

wordt sis autonome ontwikkeling zal erin 

totaal 1004 ha aan de landtxjuw worden 

onttroliken. 

In het Vlaamse dee( van het studiegeOied 

wordt een areaalonttrekking van ca. 130 

tot 210 ha verwacht (lot 2005). 

1355 ha 

Door de uitvoering ven hel Grensmaasproject |incl-

watenwlngebled Roosteren) wordt 1385 ha (bruto) 

grond in totaal 110 jaar) aan de landbouw onttrokken, 

waanran 30 ha tljdeli|)i. Hierdoor zal de landbouw 

structuur In fiel plangebied veranderen er zal hei 

plangebied zijn overwegend agrarische karakter ver 

liezen 

Als gevolg van de ingrepen in België zal 90 ha 

landbouwgrond verdwijnen. Door uitvoering ^an het project wordt 

1385 ha grond aan de landbouw 

onttmkken. 

Landbouwschade 

Nederlandse zijde 

> door vernat t ing 

• door verdroging 

Landboutvschade 

Belgische i l j de 

• door vernat t lns 

• door verdioglng 

O 

O 

In de autonome ontwikkeling wordt geen 

schade doofverdrogingofvemattmgvoot 

zien. Landbouwschadedoorove'stromin-

gen blijft overgrote oppervlakte liestaan. 

O 

O 

In da autonome ontwikkeling wonll geen 

vernattings- of verdrogingsschade voor

zien. 

12 ha 

34 ha 

Schade doot vematllng ontstaat vnl. door de kiel-

schermen. Komt voornamelijk voor in landbouwgebie

den bil llteren en Borgharan over een gebied van 12 

ha, Diocgteschade tussen 5 en 10 % iieedt op over 

een oppervlak van 34 ha Schade aan iandoouw 

veroorzaakt dooi overstromingen zal afnemen tot 

nagenoeg nul, 

O 

272 ha 

In Belgié treedt geen vernattii^sschade op. Dmogle-

schade tussen 0-5 % beslaat 810 ha. in een gebied 

van 272 ha lussen Dilsen en Ophoven ligt de schade 

5-10 %. De gemiddelde financiële schade wordt in 

totaal geschat op ƒ 129,00O.-/jaar. 
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ASPECT NU LA LTE RN ATI E F 

a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g 

t . » . * . h u l d i g * • i t u a l l e 

VOORKEURSAANPAK 

l .o .v . h u i d l g a i l t u a t l v 

l l a e r a a t i a 

Mogel l lkheden voor wandelen 

UoBel i jk heden vooi Helaen 

Mogel i jkheden voor v le ien 

Mogal l jkt teden vooi kanoën 

Toename 

Inde huidige situatie is wandelen een van 

de Belangrijkste vormen van recreatie 

binnen het plangebied. In (Je aulonome 

ontwikkeling zullen de mogeliiktieden iets 

loaneman door Oe aanleg van nieuwe 

wandelroutes. 

Toename 

Naast wandelen is fietsen een belang

rijke vorm van recreatie Dinnen net plan-

geoied. De mogelijkheden voor Fietsen 

lullen In de autonome ontwikkeling iets 

loenemendoonlatnleuwefletsniiuteswor' 

den aangelegd. 

Gelijk aan huidige slluatte 

In de huidige situatie zijn er mogelijkhe

den om te vissen in de Maas en in een 

drietal visvijvers lEIba, Itteren en Meers) 

en lengs de oevers van de nviei. In de 

autonome ontwikkeling zijn de mogelijk

heden voof vissen gelijk aan de huidige 

situatie. 

Gelijk aan huidige situatie 

In de huidige situatie wanten in het plan 

gebied op een drietal plaatsen kano's 

verhuurd. Binnen de autonome ontwikhe-

iinglilijvendemogeiljkhedenvoorkanoën 

gelijk aan Oe huidige situaUe. 

Sterke toename 

Aangezien het toeliomatlge natuurgebied vrij toegan

kelijk IS VOOF wandelaars zulien de mogelij kneden 

voor wandelen flink toenemen door ds uitvOMng van 

het Grensmaasproiect. 

Toename 

De mogelijkheden voor fietsen zijn evengrool als In 

hel Nuialtemalief. Fietsers woWen om het toekom 

stige natuurgebied heengeleid, belialve bij Aan de 

Maas en Vtssenweert, waar de doorgaande w ^ wordt 

omgezet In een doorgaand fietspad. 

Toename 

De mogelijkheden voor met name v l i ^ l s s e r s zullen 

toenemen door een toename van de "natuurlijkheid' 

van de nvier en een toename van wxliep stromende 

wateren. De drie bestaande visvijvers worden 

afgegraven. 

Toename 

Door een toename van de 'natuurtljkheld' van de 

nviei zullen de rrwgeliikheden voor kanoen toene

men. Er zijn echter geen eitra kanotaciliteilen voor 

zien. 

De mogelijkheden vooi wandelen 

nemen toe 

jtr^o Mistige 

natuurgebied tteengeleid. 

Door de toename van ondiep stro

mend water nemen de mogelijk

heden voor ïiiegvissen toe. 

D a l l i t o f f e n 

Mogelijkheden voor kanoen nenwn 

toe. 

Vri jkomende heeveelt ieid gr ind 4.5 miljoen ton grind 

in de autonome omwikkeling is gnnd-

winning voorzien bij Aan de Maas en 

Meers, ten ttehoeve van de regionale 

behoefte. Hierbij komt in totaal ± 4 . 5 

miljoen ton grind vrij. Daarnaast wordt in 

het Trien/eid klei gewonnen ten Dehoeve 

van de keramische industrie. 

51 miljoen ton grind 

Door de uitvoenng van de stroomgeuiverbreding. 

weenlverlaging en klei berging komt er binnen de 

Voorkeursaan pak l 46,5 miljoen ton grind vrij voor 

de nationale behoefte. On is 11,5 miljoen ton meer 

dan in de Startnotitie m.e.r. is gelormuleerd. 

11.5 miijoen ton méér grind. 

Q I o n d w a t a r w l n n i n g 

Veianderlng In «tlJehooeta 

treat lsche winning (tr>1aal in m) 

• positief 
• negatlel 

Vatandering In itljghoogte niet-
Ireatlsche winning (totaal In m) 
• positief 
> negatief 

O 

o 
In de Butonome ontwikkel Ing treden geen 

vrtjligingen op. 

O 

O 

In (K autonome ontwi kkel ingworden geen 

verandenngen voonten. 
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0,0 
-3,9 
In het Invloedsgebied bevinden zich 17 pomoputten 

in het gnndpakket. Nergens vindl een vertiogingvan 

de grondwaterstand olaats. In alle putten treedt een 

verlaging op die opgeteld 3,9 m bedraagt Dij Maas-

atvoer van 235 mVs |1,6 m bij 100 m' /s l . De 

grootste vedaging wondt berekend in pompstation 

Neerharen 0,4 m Meeswljk 0,1 m en Eijaden 0.1 m 

(bii Maasatïoer 100 m'/a). 

+0,0 tl 
-1,4 m 

In 6 van de 16 pompputten in diecwre watervoerende 

pakketten wondt gezameli|k oen verlaging van 1.4 m 

gemeten (bij een Maasatvoer van 235 m'/s). Oe 

maximaleverlagtngis30cmgemeten in de pompsta

tions van Sorgharen en Caberg. 

Vedaging van grondwaterstanden tot 

30 cm in diepe wmpuiten CIJ 

Borgheren. 



ASPECT NULALTERNATIEF 
autonome onlw)kket ln| 
l.o.v. huldig* mituatia 

Wonan an i»e tk»n 

Aantal lMdH]van/wotitr>|*n dal 
moei wDFcJen verwijderd In Kolem+lBll worden in verOanfl met 

overstromingen woningen verwijderd (au
tonoom Vlaams besluilj. 

V e i k a a i an vervoar 

Veiandering In bereikbaarheid Toename 
Eventuele aanpassing uan de weg Susle-
ren/Maaseik lorgl voor een betere toe
gankelijkheid van de locatie Roosleien 

LenKte te verplaatsan laldlngan Otim 
Binnen de autonome ontwikkeling hoe
ven geen leidingen te worden veiplaalM. 

Ondanks het grote areaal grorv) dat wordt vergraven 
hoeven aan de Nederlandse ïljöe geen woningen of 
tMdri|ven te worden verwijderd. *an Vlaamse iijde 
worden woningen verwijderO in Hall (autonome onl 

wikkeling). 

Toename 
Door de uitvoering van het Grensmaasproject lal er 
in vergelijking met het Nuialternatlet geen negatief 
eleetoptreoen mei betrekking tot öetoegankelijkheKl 
van liet gebiefl. De weg lussen Aan de Maas en 
Meers, en da weg tussen VIsserweert en Roosteren 
wordt omgeiet In een doorgaande lietsroute, waar
door Oe bereikOaarheid voor auto's erg veimindert. 
Echter de plaatsen blijven goed toegankelijk. Door de 
aanleg van bruggen blijven VIsserwean en Maas-
band ook tljdons hoogwater toegankelijk. Ten be 
hoeve van hel Grensmaasprojecl zullen 2 lijdelijke 
langshavens aangelegd worden In hei julianakanaal. 

12,1 km 

In totaal moet 12,1 km leiding worden verpIsBisI en/ 
ol verdiept. 

Kem van DurHJimond. 

Oe bereikbaarheid ven het gebied ;ai 
gelijk blijven aan de hutdlge situatie. 

te 
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13 Kaartbi j lage Voorkeursaanpak 

B L A D I N D E L I N G 

Hochter Bampd 

Maastrlclt 
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GRENSMAASPROJECT 
voorkeursaanpak 
blad 1 

HocNdf B a m p d 

A f g r a v i n g a n k W b a r g i n g 

£i roamaaul'arb'wting 

^ H m v i d w l i g n a 

^ B klalbBrglng 

^ ^ ^ moQBli|ka ULlbraidVtg h4aibB'giPia 

af«.ik"nd a1gi»viriyinnci*u 1 o n banivV^annng 

A a n v u H e n d a n a t u u r o n t w i k k e l i n g 

^ H (HiyargrrvBn ntfuuioni w ril kBtngBtfBbtwl 

eco I cü iBclk» V arbindingtroul B 

W a t a r k e r i n g a n 

~ bsBriBndD WBiarhanng 

lAi» wiEBrtanng 

V a r d e d i g i n g a n 

dam m « OMtiwrtMHlinB 

'-•-^ VBrflTBrtlB badP'oevor 

V a r w e r k i n g a n t r a n s p o r t 

• " In^Bl gBluidarm rnarHMflfll 

^ H hBVBn 

H l v u l s yBrwBriilngikuichling 

ik (nobMlB v* fWl i ino»n«t l la f ia 

* owslagpunt 

irBnaporltiBnd 

O v e r i g e 

^ M B H 

thaiTu 
MkMBuvirliannng Otfarlps 

CSO.iuni 1887 
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GRENSMAASPROJECT 
voorkeursaanpak 
blad 2 

46 

Legenda 
AfQraving en klei barg Ing 
I I Blroafri0BuJv«rbniding 

^ B gratdwland 

^ ^^^ i f v p v u w u y i f i y 

^ B IHVBHQBUl 

• V klaibarging 

^ B ülgew^rki alp [»lud 

* ^ ^ nH>geli|kH u irbtaxl ing hlaibvfamg 

Aanvulende natu urontwik kelii>g 
I on^rergraven F«iuuro'kr*ikkDiuiuBaBb4Bd 

I FwoBWBrpr vim^hrpiaaif 

' ' «OOlcg'lKhB VHrbindingflDUl B 

WM^riMringen 
^ ~ t»« laAnd*wa lvhanna 

i'MhKWe WjTcir1i6ftno 

V o r d e d i g i n g e n 

dam mal [WWBrvafbirid»ng 

^nrbEBrkile kade CAVD' 

Varwofking on tranaport 
" " In ia l gatuklami matsna ' ' 

H l h i van 

^ H tfaala mrwBrkfn^Binrk^hling 

^ H laai»*! 

* motHlabf l rwwlEinai inBlAl l i l l t 

' owa lagpun t 

'"*" «varkwag 

l'BnaparTband 

OvariQfl 
1 Maaa 

I J kanaal 
^ huKliOP wdiBriDpan 

thema 
^̂  1 Mtdauvflrksnriina ' Ovanga 

^ ^ B WJiTarVBrtLanning 

"eso. 
CSO.AJni 19f l7 

Werken i i n 

de M i a s v i n (Ttotgtn 



GRENSMAASPROJECT 
voorkeursaanpak 
blad 3 

& - ^ 

7 
r̂7'̂ '̂' f\ 
• ' "i • J 

) : 

A T -

t 

Legenda 

A f g r a v i n g e n k l o i b e f a i n o 

fiUDom4}BulVDrbiadiiiy 

^ H w t H d n r I i g i n g 

^ H novangsul 

i B HTgaWiriil a k l i l ud 

H B mar vprlaif lü maalvald 

* C ^ rnogfl4r|liftuilb'Bidin(] kla'bafgino 

B I I ^ I j l end itgrBVinQBni.cflu T " t h>k>tvar1[«H4na 

Aanvullande natuurontwikkeling 
I ^ B anvflrgravHn natuurcmluvikltafirtaiQBbiad 

• S B honawaler vluchtplaala 

DfiolDg «che V DrbmdingHaul • 

Waterkeringen 
bfliEianda wi lar l ienng 

nioin^e rtfllBrhanng 

Verdedigirvgen 
U U J vrirHitfUKjOp tiiKMir^ 

^ ^ rtBm rriE! iiflv orva' l l lv lmf l 

ï TPI flrk t e k iirin 'nnv nr 

V e r w e r k i n g e n I r a n s p o i i 

' " ' Kiffl i i ^kudMin matArw«l 

• B hflvan 

^ H vaars venvafkingainncKrIng 

• I LOBWBI 

* mob-BlH ve 'wqrk ingHMl ' l lB l l * 

* DvvfnlasDunl 

• " " • AcrltAAfi 

iraricpiirTMrid 

Overige 

huidig« uvatarlopan 

thame 
-- - Milieuvarkenning 

^ ^ * WfllöfV'B'ks'inirn] 

^&Si&. 

OvHig t 

CSO. juni 199T 

Q 0 25 Q.E O.'Ë 1 L Z S t f 
Wffrkfln lan 
dl M i t i vin moTfin 
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Oud l i eJen / l . e i den : 2(i Hodempr i i f l e l : l ' . 

Sihepers/De Maaswerken, 2(> /«e r iSu i l : I'. 

Seliepers/I)e Maaswerken, 27 Diiniptruek: F. 

SchepcFs/(leMaaswcrken:2~'LanJh<iuwseliade 

LBL IHretht; 28 Wandelen (.. Kiirstlens/Stleti-

t tnx Ark; IS GnindwalerlK'scherniin)isgel)k-d: 

F. ,Schepers/l>e Maaswtrken; 2') Leidinj; .\ir 

Li(|Ulde. F. Siliepers/De .Maaswerken: W lk*in-

havcn: F. Sehepcrs/I)e .M.iaswerken; .11 R I H I V 

Ieren l imismaf imbtkend: .15 HOKC weerd: F. 

Schepers/De Maaswerken: .15 Stuw H i i i ^a ren : 

MI) Ri|kswaicrsiaai; 30 Kiiniks: V. Sehcpers/lle 

Maa-sw erken. .<(>Maa.sannStiifckein: F. Schepers/ 

De Maaswerken; .1"" Kr(Hikelw.ijrden:J. Reker/ 

1V('A<:0: .3" AanslibbinK: F Sclicptrs/Dc Maav 

werken;.18Eriisieribbels F.Schcpers/DeMaav 

werken; 19 AlgenbU)ei; Iv Schepers/De Maas

werken. .19 LiHJng: ARtiOSfotiibureau/M.Ter-

l i i i iw: - i l Flel.sen: G. Kursljens/SiiehtinK Ark: 

41 VlieK*"isstn .VI. Arls: 11 Kan<K-n I- .Stheper-/ 

De Maaswerken; 41 ( ir tnd: F. S<!hepers/I>e 

Maaswerken; ) 1 ( ïn indwalerpul ARCi<>-'< lV)li>-

biireaii/M. IVrUiim 

3 
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OraHscha vanoiglng: 

Bureau van de Uanakker. 

grafische produkties bv, 

Maastnct)t 
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