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Samenvatting 
 

In de Vierlingsbeekse Molenbeek heeft het Waterschap Aa en Maas een opgave voor 
beekherstel (natuurbeek) om KRW doelen te behalen voor 2015 en een opgave voor 
waterberging. Deze opgave is in dit definitief ontwerp vertaald naar het ontstuwen en 
weer laten hermeanderen van de loop ten behoeve van waterberging en 
natuurontwikkeling, waaronder vrije vismigratie.  
De volgende ingrepen zijn hierbij aan de orde: 
- Verwijderen twee van de drie stuwen 
- Waar de huidige rechte loop behouden blijft, deze verondiepen en/of versmallen  
- Graven nieuwe meanderende loop, en waar dit aan de orde is: dempen huidige loop, 
geheel of gedeeltelijk, tot droge bedding 
- Verwijderen oeverbeschoeiing (op een enkele plek zoals bij bruggen aanbrengen)	  
- Aanzet geven tot meandering (stoorelement toevoegen, zoals een boom)  
- Waterbodemsanering  
- Plaatselijk ophoging of verlaging van landbouwgrond of percelen. 

Het resultaat van deze ingrepen is een natuurlijker beekdal met een ondiepe (0,5 meter), 
smalle (5 meter), meanderende, sneller stromende beek, die zijn oevers lokaal erodeert 
en elders sediment achterlaat. Het beekdal (gelegen binnen een oude Maasmeander) 
overstroomt vaker en eerder, hiermee bijdragend aan waterberging en -zuivering. 

Ruimte voor extra waterberging kan het beste worden gezocht in het aangrenzende 
Smakterbroek, het zuidelijk deel van de oude Maasmeander.  
 
Het herstel van de Vierlingsbeekse Molenbeek zal geen verhoogde wateroverlast voor 
omwonenden veroorzaken, wel een gezondere waterhuishouding van het gehele systeem 
(herstel sponswerking, meer waterberging door het benutten van de gehele 
Maasmeander). Dit biedt extra kansen voor de (stroomminnende) natuur en recreatie 
(wandelen, schaatsen). 
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1.  Introductie 
 
De Vierlingsbeekse Molenbeek is een middelgrote laaglandbeek gelegen in de gemeente 
Boxmeer in noordoost-Brabant. De beek ontspringt vanuit diverse bronnen op de westelijke 
oever van de Maas in de provincie Limburg en heet daar Loobeek. Het Waterschap Aa en 
Maas is de beheerder van de benedenloop van dit beeksysteem vanaf de grens tussen de 
provincies Limburg en Noord-Brabant tot de monding in de Maas. Dit rapport behandelt de 
beoogde herinrichting van deze beek voor zover dat binnen het werkgebied van het 
Waterschap Aa en Maas ligt; zie voor de ligging figuur 1.1. Omdat de Vierlingsbeekse 
Molenbeek grotendeels in een oude Maasmeander ligt, heet het rapport Meander met de 
Molenbeek. 

 

 
Figuur 1.1: Kaart Vierlingsbeekse Molenbeek  
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1.1 Aanleiding herinrichting 

1.1.1 Verandering landgebruik en klimaatverandering  
De Vierlingsbeekse Molenbeek is in de afgelopen eeuwen sterk van karakter veranderd. In de 
natuurlijke situatie lag hier geen beek, maar was het dal gevuld met zogenaamd 
doorstroommoeras. Het beekdal benedenstrooms van Smakt is al in de Middeleeuwen 
ontgonnen en als grasland in gebruik genomen. Toen in de 19e eeuw de afwatering van de 
Peel ter hand werd genomen nam de afvoer van de Vierlingsbeekse Molenbeek toe, zeker 
onder piekomstandigheden. In de jaren ’40 van de vorige eeuw werd het Peelkanaal 
aangelegd, waarlangs in tijden van droogte water vanuit de Maas naar de Peelregio kan 
worden gevoerd. Het surplus aan water stroomt via het zogenaamde Afleidingskanaal naar 
de Vierlingsbeekse Molenbeek. Met het graven van het Afleidingskanaal werd ook de 
Vierlingsbeekse Molenbeek tot aan de watermolen van Vierlingsbeek verruimd; het gedeelte 
tussen de molen en de Maas behield zijn oude, meanderende loop. Later zijn in het 
verruimde profiel stuwen aangelegd. Het sterk verruimde profiel draineerde namelijk de 
gronden in natte perioden (gewenst), maar ook in tijden van waterschaarste. Om dit 
ongewenste neveneffect te corrigeren, waren de stuwen nodig.  
 

 
Figuur 1.2: Drieluik ontstaansgeschiedenis 
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Nu de landbouw grotendeels uit het beekdal verdwenen is en het dal voornamelijk de functie 
natuur heeft gekregen, zijn beide ingrepen overbodig en zelfs onwenselijk geworden: het 
kunstmatige beekkarakter heeft de ecologische kwaliteiten en het waterbergend vermogen 
van het systeem gedecimeerd. Voorliggend ontwerp voor het beekherstel heeft tot doel de 
ecologische toestand te verbeteren en waterberging te realiseren voor 2015. De 
waterberging is nodig opdat de bewoners van het beekdal geen hinder ondervinden van de 
hogere waterstanden die hier naar verwachting vaker zullen optreden door 
klimaatverandering. 
 

1.1.2 Beleid 
In het in 2006 ondertekende convenant uitvoeringsprogramma beekmondingen op basis van 
het rapport Streefbeelden en herstelmaatregelen beekmondingen Maasdal (Peters e.a. 2007), 
het reconstructieplan Peel en Maas (2005/ 2008), het Waterbeheerplan 2010–2015 Aa en 
Maas (2009) en de beleidsnota Beekherstel (Waterschap Aa en Maas, 2011) is de 
Vierlingsbeekse Molenbeek genoemd als een te herstellen natuurbeek met als zoekgebied 
waterberging. Beoogd wordt tevens de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te 
realiseren, waarin de visstand een belangrijk aspect vormt.  
De KRW heeft tot doel alle natuurlijke oppervlaktewateren in Europa in een goede 
ecologische toestand (GET) te brengen. Het doel is lager voor sterk veranderde wateren als 
de Vierlingsbeekse Molenbeek: hier is het streven het goed ecologisch potentieel (GEP) te 
bereiken, dat op ca. 60% van de natuurlijke referentie ligt. De doelen betreffen zowel de 
chemische als de ecologische kwaliteit, gebaseerd op afgesproken referenties per watertype. 
In principe moet deze goede toestand in 2015 gerealiseerd zijn; uitstel is mogelijk tot 
uiterlijk 2027.  

In de nota visstand- en visserijbeheer 2007 (Waterschap Aa en Maas) is de aanpak van de 
barrières aangemerkt als hoogste prioriteit: de stuwen en de watermolen bij Vierlingsbeek. 
Het vispasseerbaar maken van de watermolen heeft het waterschap reeds opgepakt en wordt 
in het najaar van 2012 gerealiseerd. De andere aspecten vragen nog om een integrale 
uitwerking voordat tot realisatie overgegaan kan worden. Voorliggende rapportage bevat 
deze uitwerking: een definitief ontwerp voor het herstel van het Brabantse traject van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek (ca. 4,5 km). Het Limburgse traject van de beek, de Loobeek met 
een gekanaliseerde lengte van ca. 9 km, wordt door het Waterschap Peel en Maasvallei 
aangepakt. De planvorming voor de Loobeek is inmiddels bijna afgerond en de uitvoering 
staat gepland voor 2013 en 2014.  

In het kader van het convenant uitvoeringsprogramma beekmondingen tussen waterschap 
Aa en Maas en Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de vispassage bij 
de molen, en van een vlonderpad (zie figuur 1.3 en §4.3).  
 
In 2010 heeft DLG in de regio een schetssessie met betrokkenen georganiseerd in opdracht 
van waterschap Aa en Maas (De Rooij et al., 2010). Hierbij is een aantal mogelijkheden in 
beeld gebracht voor het herstel van de Vierlingsbeekse Molenbeek. De rapportage en de 
schetsen en uitwerkingen van deze werksessie zijn het vertrekpunt van het Definitief 
ontwerp (DO) dat in voorliggende rapportage uitgewerkt is.  
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Figuur 1.3: Ontwerp vispassage bij de Vierlingsbeekse watermolen: een unieke constructie 
van bekkentrap en De Witpassage.  

1.2 Doel herinrichting 
Het eerste hoofddoel van de herinrichting van de Vierlingsbeekse Molenbeek is het realiseren 
van beekherstel, opdat de ecologische toestand zodanig verbetert dat in 2015 (uiterlijk 
2027) wordt voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met o.a. realisatie 
vismigratie, verbetering van waterkwaliteit en een goede maatlatscore (EKR) voor macrofauna 
en macrofyten, onder andere door een meer natuurlijke morfologie. Het realiseren van 
ruimte voor waterberging is de tweede belangrijke doelstelling. Daarnaast zal het ontwerp 
bijdragen aan de beleefbaarheid van het gebied en meer mogelijkheden voor recreatie: 
cultuurhistorische elementen krijgen aandacht, evenals gevarieerde wandelmogelijkheden 
vanuit de dorpen Holthees en Vierlingsbeek.  

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat verder in op het hierboven kort geschetste doel van de herinrichting en de 
uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit beekherstelproject. In hoofdstuk 3 komt een 
landschapsecologische systeembeschrijving aan de orde waarbij de historische en 
hydrologische ontwikkeling van doorstroommoeras tot molenbeek beschreven wordt.  
Hoofdstuk 4 behandelt het definitief ontwerp dat op basis hiervan gemaakt is, waarna in 
hoofdstuk 5 de effecten van dit ontwerp opgenomen zijn op het landschap en op de 
aspecten natuur, water, landbouw, recreatie en cultuurhistorie.  
In de bijlagen vindt u de bijbehorende (technische) kaarten en aanvullende 
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achtergrondinformatie, zoals over de KRW-typologie (bijlage 1) Ook is hier een scan 
opgenomen van de benodigde vergunningen en ontheffingen om tot realisatie komen 
(bijlage 2), een effectbepaling op de waterstanden (bijlage 3), een grondbalans (bijlage 4), 
een beheervisie (bijlage 5), een kostenraming van de herinrichting en het beheer (bijlage 6). 
Een planning voor de werkzaamheden vindt u tenslotte in bijlage 7. 
 

 
 
De huidige loop van de Vierlingsbeekse Molenbeek is grotendeels gestuwd en 
rechtgetrokken. 
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2.  Doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden herinrichting 
 

2.1 Doelen  
De voornaamste taken van Waterschap Aa en Maas zijn droge voeten voor de ingelanden en 
voldoende en schoon water. Maar ook ecologische opgaven zijn de afgelopen jaren 
belangrijk geworden, evenals recreatie.  
Doel is dat het herstel van de Vierlingsbeekse Molenbeek bijdraagt aan de volgende 
aspecten: 
- Verbeteren ecologische situatie; KRW-proof  
- Ruimte voor waterberging (zoekgebied) 
Als de herinrichting daarnaast bij kan dragen aan een hogere landschappelijke 
aantrekkelijkheid en kansen voor recreatie is dit zeer welkom.  
 
Alle (neven)doelen worden hieronder uitgewerkt. 
 
2.1.1 Doel 1: Verbeteren ecologische situatie/ KRW  
Hydromorfologische kenmerken 
Waterschap Aa en Maas heeft in samenwerking met de Brabantse waterschappen en Peel- en 
Maasvallei recent de “Handreiking Ontwikkeling Waterlopen” afgerond. De Vierlingbeekse 
Molenbeek valt in de KRW-indeling in categorie R5: langzaam stromende 
middenloop/benedenloop op zand. Een R5 beek met functie waternatuur heeft volgens deze 
HOW de volgende hydromorfologische kenmerken:  

Kenmerk R5 beek Gewenste 
situatie 
(HOW) 

Huidige 
situatie 

Stroomsnelheid 0,1- 0,5 m/sec 0,05 – 0,1 
Waterdiepte (bij gem. peil) 0,2-0,7 m 1,7 
Verhang (beddingbodem, m/km)  < 1m/km 0,9 m/km 
Breedte (bij gem. peil) 2-5 m 6,5 m1  
Tracévorm/sinuositeit, lengte beek/dal > 1,2 1 
Vegetatie in waterloop (bedekking) < 60% < 50%2 
Peilregime natuurlijk, ongestuwd (indien toch gestuwd: vispassage) w > z gestuwd 
Opgaande begeleidende begroeiing (bedekking bij beschaduwing) > 10% <10% 

 
Tabel 2.1: Hydromorfologische kenmerken van KRW-watertype R5 en de huidige situatie in de 
Vierlingsbeekse Molenbeek 

In de huidige situatie wijken de hydromorfologische kenmerken af van de gewenste situatie 
(zie §3.3, tabel 3.1 en de beschrijving van de ecologische veranderingen in §3.2). Niet alle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bron:	  Hop,	  2010;	  Visstandonderzoek	  2009	  
2	  Bron:	  Hop,	  2010;	  Visstandonderzoek	  2009	  
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kenmerken zijn overigens te herstellen/ beïnvloeden; het verhang is een vaststaand 
gegeven.  

Ecologische kenmerken 
Logisch gevolg van de afwijkende hydromorfologische kenmerken van de Vierlingsbeekse 
Molenbeek, is het achterblijven van de ecologische kwaliteit. Uit de beschikbare gegevens 
blijkt dat de ecologische kwaliteit van de Vierlingsbeekse Molenbeek niet aan de minimum 
KRW-eisen voldoet; zie bijlage 1. Dit heeft voornamelijk te maken met de factoren 
stroomsnelheid en mindere mate waterkwaliteit en ruimtelijke variatie.; 

Soortgroep Vis Macrofauna Macrofyten Fytobenthos 
EKR Score 0,39  0,31 0,25  0,40 
Doel 0,5 0,6 0,6 0,6 
Score Default R5 natuur3 Matig Ontoereikend Ontoereikend Matig 
Tabel 2.2: Huidige en doel EKR-scores van de relevante soortgroepen in de Vierlingsbeekse Molenbeek 

De herinrichting van de beek heeft tot doel al deze aspecten te verbeteren om tot een 
ecologisch gezond beeksysteem te komen. Hiertoe zal het profiel van de beek worden 
aangepast, zowel in de lengterichting als in de breedte tot meer natuurlijke proporties. Dit 
zal een ondiepere en smallere beek opleveren die sneller stroomt, met meer erosie en 
sedimentatie. Ook is het vanuit de KRW-doelen wenselijk dat wisselingen in afvoer voortaan 
leiden tot grotere (natuurlijke) peildynamiek en dat bij hoge afvoeren die jaarlijks voorkomen 
de beek al buiten zijn oevers kan treden en inundatie van/ retentie in de lagere delen van het 
beekdal op kunnen treden. 

2.1.2 Doel 2: Waterberging  
De hydrologie van de Vierlingsbeekse Molenbeek is sterk veranderd hetgeen uitgebreid 
wordt beschreven in §3.3. Met het oog op de verwachte 10% extra neerslag in het 
stroomgebied van het beekdal ten gevolge van klimaatverandering, is in de toekomst extra 
waterberging nodig om overlast te voorkomen. De te herstellen natuurlijke sponswerking 
vermindert de effecten van klimaatverandering, maar in het geval van zeer hoge afvoeren 
moet de beek wel voldoende afvoercapaciteit hebben om deze pieken te bergen. Dit geldt 
ook in perioden van hoge waterstanden op de Maas. Deze capaciteit is deels latent aanwezig 
in het beekdal; het vereist ingrepen om naast de beekbedding het gehele dal als 
overstromingsgebied in te richten. Dit is mogelijk wanneer de laaggelegen 
(landbouw)gronden langs de Vierlingsbeekse Molenbeek in eigendom zijn, en omdat 
woningen en andere gebouwen hoog genoeg boven het beekdal liggen om overlast te 
voorkomen, op een terp of op het volgende Maasterras.  
Wanneer bij hoge afvoeren de hele oude Maasmeander mee stroomt en meehelpt om 
voldoende afvoercapaciteit te realiseren, kan de bedding zelf smaller, ondieper en bochtiger 
worden. Hierdoor stroomt het water bij weinig aanbod, wanneer alle afvoer door de beek zelf 
stroomt, vertraagd weg: kortom, de sponswerking. Extra bergingscapaciteit tijdens 
piekafvoeren op de Maas en in het beekdal kan worden gevonden in het zuidelijk deel van de 
voormalige Maasmeander, het Smakterbroek.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Waterschap Aa en Maas, 2008. Ontwerp ecologische doelen Kaderrichtlijn water; technisch 
achtergronddocument; afdeling onderzoek en monitoring. 
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Randvoorwaarde voor het definitieve ontwerp is dat de wateroverlast voor de nabij gelegen 
gebouwen en landbouwgronden (op het volgende Maasterras) niet verslechtert, liefst 
verbetert. 
2.1.3 Nevendoelen: landschap, recreatie en beleving cultuurhistorie 
Een nevendoel van de herinrichting is het herstellen en aantrekkelijker maken van het 
landschap, een landschap waarvan genoten kan worden. In de huidige situatie is dit deels al 
mogelijk, maar ontbreken bijvoorbeeld zogenaamde dorpsommetjes. De Vierlingsbeekse 
Molenbeek loopt langs het dorp Vierlingsbeek en door het dorp Holthees, en inwoners van 
beide dorpen gebruiken de beek en haar omgeving als wandelplek. Bovendien loopt het 
lange afstandswandelpad Pieterpad door het gebied, waar wandelaars uit het hele land 
gebruik van maken. 
De huidige situatie kan verbeterd worden. De wandelroutes zijn beperkt in aantal, en zouden 
spannender en gevarieerder gemaakt kunnen worden. Onlangs is al een extra mogelijkheid, 
het ‘ommetje Vierlingsbeek’ gerealiseerd door de gemeente, waaraan het waterschap 
(middels kavelruil) heeft meegewerkt. Het beekherstel van de Vierlingsbeekse Molenbeek kan 
verder bijdragen aan het verbeteren van de wandelroutestructuur, bijvoorbeeld in de zone bij 
de monding in de Maas, in het kader van het convenant beekmondingen met Rijkswaterstaat.  
Ook het beter beleefbaar maken van de geschiedenis van het gebied maakt het landschap 
aantrekkelijker voor recreanten. Hiervoor lenen zich in ieder geval de drie voor de hand 
liggende locaties (Sprengers, 2009): de watermolen (voor het eerst vermeld in 1300), kasteel 
Makken en het archeologisch Rijksmonument ’t Oirtje, een voormalig kasteel aan de Maas.  
Daarnaast zijn er meer verborgen plekken. Ten zuidwesten van de watermolen heeft een 
veldoven gestaan. Er is in de omgeving veel vergraven en er zijn toponiemen die ernaar 
verwijzen (o.a. Leemkuil). Benedenstrooms van de bestaande wandelbrug lag aan de rechter 
(oostelijke) oever ook de ‘Ezelshemel’. Hier werd geoogst hakhout ten behoeve van de 
veldoven door ezels getransporteerd en de ezels zelf werden na de dienst hier begraven. In 
het dialect heette dit ook de ‘Steenovensche kamp’, naar een oude veldoven. Deze is nog 
herkenbaar als een rode plek in het veld, en kan beter beleefbaar gemaakt worden. 
 

2.2  Uitgangspunten 
 

2.2.1  Natuurlijke processen 
Uitgangspunten voor het ontwerp zijn zowel het aansluiten bij de natuurlijke 
hydromorfologische beekprocessen zoals overstroming, erosie, sedimentatie en kwel als 
aansluiten bij de historie van het gebied. Door het natuurlijk systeem als vertrekpunt te 
nemen, is het mogelijk het maximale uit het gebied te halen en de beste invulling te geven 
aan het realiseren van de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water en het Waterbeheerplan. Dit 
betekent het herstellen van een ongestuwde laaglandbeek met onbelemmerde vismigratie en 
zo natuurlijk mogelijke peildynamiek. Hoofdlijn van het ontwerp is dan ook het weghalen 
van de stuwen om de verhanglijn (het lengteprofiel) van de beek te herstellen. Om ook een 
natuurlijker beekprofiel (dwarsprofiel) te krijgen, wordt deze kleiner (smaller, ondieper) en 
bochtiger. Een uitgangspunt is tevens dat het ontwerp zodanig robuust is, dat intensief 
ingrijpen na de inrichting (beheer en onderhoud) zo min mogelijk nodig is.  
Een praktisch en financieel uitgangspunt van het ontwerp is dat de bestaande bruggen en 
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overige infrastructuur op hun plaats blijven, en er alleen op gronden in eigendom van het 
Waterschap en haar partners (Staatsbosbeheer, gemeenten e.d.) inrichtingsmaatregelen 
worden getroffen. Aanvullend zal worden geprobeerd met particuliere grondeigenaren in het 
gebied maatwerkafspraken te maken.  
 

2.2.2  Samenwerking en participatie 
De Vierlingsbeekse Molenbeek ligt niet geïsoleerd. Beekherstel vraagt zodoende om 
afstemming met partijen boven- en benedenstrooms van het projectgebied en op de oevers 
van de beek. 
Waterschap Peel en Maasvallei is bezig met het herstel van de beken in haar beheersgebied. 
Zij bereidt natuurherstel van het bovenstroomse deel van de Vierlingsbeekse Molenbeek, de 
Loobeek voor, onder andere door het verwijderen van acht stuwen en het hermeanderen van 
de rechtgetrokken beekloop. Het ontwerp voor de Vierlingsbeekse Molenbeek zal goed aan 
moeten sluiten op de Loobeekplannen.  
In het mondingsgebied van de Vierlingsbeekse Molenbeek ligt het beheersgebied van 
Rijkswaterstaat. Met hen wordt afgestemd en samengewerkt om voldoende ruimte voor de 
afvoer van de Maas te waarborgen en mogelijke koppelkansen te benutten, zoals de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers, het convenant beekmondingen en natuurcompensatie voor de 
voorgenomen peilopzet van het stuwpand Boxmeer (25 cm in de loop van 2012).  
Zoals aangegeven worden alleen de gronden in eigendom gebruikt bij de herinrichting. Met 
naastgelegen eigenaren is en wordt afstemming gezocht: het project kan invloed hebben op 
de nabijgelegen gronden, zoals op de (grond)waterstanden. 
Bij het beheer (bijv. begrazing) wordt gezocht naar mogelijkheden om samen te werken met 
natuurorganisaties en particulieren, zowel in het beekdal als op de aangrenzende hogere 
gronden. 
 
In het kader van deze brede samenwerking zijn verschillende bijeenkomsten met 
omwonenden gehouden. Hieruit zijn wensen en ideeën uit naar voren gekomen, die zijn 
meegenomen in het proces van de totstandkoming van het ontwerp. Soms zijn wensen 
gehonoreerd, soms zijn ze niet mogelijk gebleken, en een deel van de wensen staat nog als 
dusdanig op de kaart om aanvullende financiering/ draagvlak voor te vinden. Zie hiervoor 
paragraaf 4.1. 
 
2.3 Randvoorwaarden 
Om tot een realistisch en uitvoerbaar plan te komen, moet het ontwerp naast de genoemde 
doelen en uitgangspunten aan enkele randvoorwaarden voldoen: 

• Vergunbaar 
o Natuurwaarden niet schaden (liever versterken) 
o Cultuurhistorie niet schaden (bij voorkeur versterken) 

• Betaalbaar 
• Uitvoerbaar 
• Gedragen 
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Andere belangrijke randvoorwaarden zijn dat er geen schade aan woonhuizen en 
infrastructuur mag plaatsvinden. Ook is schade als gevolg van vernatting in aangrenzende 
agrarische eigendommen door grondwaterstandstijging ongewenst.  
	  
Bijlage 2 gaat in op de vergunbaarheid. Hier is een vergunningenscan opgenomen die 
aangeeft welke vergunningen en ontheffingen van toepassing zijn bij de herinrichting van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek, en wat er voor nodig is om deze te krijgen.  
De uitvoerbaarheid van het ontwerp heeft naast vergunningen en kosten voornamelijk met 
de planning te maken: deze is te vinden in bijlage 5. Een specifiek onderdeel van de 
uitvoerbaarheid is het draagvlak bij de omwonenden en grondeigenaren voor het ontwerp; in 
het communicatietraject dat dit project vergezelt, is gebleken dat het definitief ontwerp 
inderdaad breed gedragen wordt. Voor omwonenden en grondeigenaren blijkt de 
voornaamste zorg het effect van de herinrichting op de (grond)waterstanden te zijn; hier 
hebben we dan ook nauwkeurig naar gekeken en het ontwerp dusdanig ingericht dat de 
situatie in ieder geval niet verslechterd 

 

 
De hoofddoelstellingen van het project zijn beekherstel en waterberging.  
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3.  Systeembeschrijving 

3.1 Ontstaansgeschiedenis  
Deze paragraaf is afkomstig uit de notitie ‘Van doorstroommoeras tot molenbeek’ en 
beschrijft de veranderingen in het projectgebieden door de eeuwen heen die het huidige 
landschap gevormd hebben (Kurstjens, 2010). 

3.1.1 Terrassenlandschap  
Het studiegebied maakt onderdeel uit van het terrassenlandschap van de Zandmaas. Door 
een combinatie van geologische processen en klimaatverandering heeft de rivier dit 
landschap gevormd. Het gebied van Noord-Limburg en Noordoost-Brabant behoort tot een 
geologisch stijgingsgebied: de aardkorst wordt geleidelijk omhoog gedrukt. Door de 
geologische opheffing en de daarop volgende insnijding van de Maas, kwam een steeds 
groter deel van het land hoger en dus buiten het bereik van de rivier te liggen. Men spreekt 
van terrassen omdat deze door de rivier verlaten gebieden een vlak karakter hebben. De 
randen van deze terrassen zijn echter vaak steil en nog duidelijk in het landschap te 
herkennen.  

Grote klimaatschommelingen zorgden bovendien voor een sterk wisselende aanvoer van 
sediment. Tijdens koude perioden (ijstijden) verdween de begroeiing en voerden rivieren veel 
sediment af dat door erosie was vrijgekomen. Met dit sediment (zand en grind) verstopte het 
dal van de Maas. In een warme periode herstelde de vegetatie zich, stagneerde de aanvoer 
van sediment en sneed de rivier zich weer tot op een bepaalde diepte in. Ook de rivier 
veranderde van karakter naar gelang het klimaat: van een meanderende hoofdloop in warme 
perioden tot een vlechtende rivier met vele lopen tijdens ijstijden.  

3.1.2 Meander op middelste Maasterras 
De huidige beek ligt grotendeels op het zogenaamde middelste terras dat 13.000-12.000 
jaar geleden is gevormd gedurende een relatief korte periode waarin het klimaat wat warmer 
was (figuur 3.1). Ten westen van de beek ligt het hoogste terras dat grotendeels is bedekt 
met een laag dek- en stuifzand (Overloonse Duinen). Wel is daarin de St. Jansbeek goed 
herkenbaar en deze ligt in een restant van een voormalige geul van de vlechtende rivier uit 
de laatste ijstijd. Aan de zuidzijde liggen de stuifzanden van de Boshuizerbergen.  

Door erosie ontbreekt het laagste terras tussen Maashees en Vierlingsbeek, maar dat is wel 
aanwezig op de oostoever van de Maas tussen Aijen en Bergen. Ongeveer vanaf de 
“Dokterskuul” stroomt de beek in de recente rivierdalvlakte. Omdat de beek hier een relatief 
groot hoogteverschil overbrugt, treedt hier terugschrijdende erosie op, d.w.z. de beek snijdt 
zich achterwaarts het middelste terras in.  

Op het middelste terras zijn vooral op de westoever van het Maasdal veel grote meanders 
terug te vinden; op de oostoever zijn deze grotendeels verdwenen onder stuifzanden (de 
Maasduinen). In een deel van een van deze meanders ligt de Vierlingsbeekse Molenbeek. Op 
de hoogtekaart (figuur 3.12) is de voormalige meander goed herkenbaar en tussen de 
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dorpen Holthees en Vierlingsbeek bedraagt de breedte ca. 75 tot 100m. Meer bovenstrooms 
(tussen Holthees en de Boshuizerbergen) wordt de meander veel breder (500-750m) mede 
omdat ze hier uit meerdere rivierlopen bestaat. Dit gebied staat bekend als Smakterbroek en 
Op de Bus.  

Vanuit bovenstrooms wordt de Vierlingsbeekse Molenbeek gevoed door water uit het dal van 
de Loobeek (op Limburgs grondgebied) die dus op het met dekzand overstoven hoogste 
terras ligt. De tegenwoordige Loobeek stroomt in een brede dalvlakte die is gevormd tijdens 
de laatste ijstijd.  

 

Figuur 3.1: Geologische opbouw van Maasdal tussen Grubbenvorst en Vierlingsbeek (uit Van 
Winden & Overmars, 1999). De Vierlingsbeekse Molenbeek/Loobeek stroomt linksboven; de 
laatste beek die aan de westzijde in de Maas mondt.  

3.1.3 Doorstroommoeras  
Na de laatste ijstijd was de ‘beek’ nog nauwelijks een beek, maar een aaneenschakeling van 
zogenaamde doorstroommoerassen (zie foto’s). Deze werden gevoed door een combinatie 
van relatief zuur en voedselarm water uit de aangrenzende dekzanden en het hoogveen van 
de Peel enerzijds en lokaal meer gebufferd grondwater verrijkt met mineralen uit leemlagen. 
Vooral langs terrasranden stroomde doorgaans veel mineraalrijke kwel uit in de oude 
meander.  
De vegetatie van deze moerassen bestond uit een combinatie van riet- en zeggenmoeras, 
wilgenstruweel en elzen- en berkenbroekbos, afhankelijk van de mate van voedselrijkdom. 
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In de Loobeek heeft zich in de loop van duizenden jaren een pakket van ca. 1,5 tot 2 m dik 
veen gevormd (van den Munckhof, 1981).  

 
Doorstroommoeras (Hansag, Hongarije), met gesloten (boven) en meer open delen (onder) 
 

 



18	  
	  

 

3.1.4 Meanderend beekje in kleinschalig cultuurlandschap  
Vanaf de Middeleeuwen is het oerlandschap in cultuur gebracht; onder meer door de kap van 
bos, het hoeden van vee en het begin van akkerbouw op zogenaamde ‘velden’. Ook de bouw 
van watermolens hoorde daar bij; deze leverden energie voor tal van doeleinden. Daartoe 
werden ook de doorstroommoerassen in cultuur gebracht. Door het veen af te graven 
ontstonden meanderende beekjes in de oorspronkelijke brede dalvlakte op het hoogste 
terras of in de oude Maasmeander op het middelste terras. Zowel bij het gehucht Loobeek 
ten westen van Smakt als nabij Vierlingsbeek (vanaf ca. 1300!) werden watermolens 
gebouwd, waarvan de laatste nog altijd aanwezig is. De laagtes rondom deze door de mens 
gecreëerde beken werden vervolgens overwegend gebruikt als hooiland. Met dit gewas kon 
het vee ’s winters van voedsel worden voorzien. De beekdalen werden door tal van gegraven 
sloten verder ontwaterd en bestonden uit vele kleine kavels. Langs perceelsscheidingen 
groeiden vaak hakhoutstruweel. Op tal van historische kaarten is dit kleinschalige, maar 
intensief benutte cultuurlandschap goed te zien (figuur 3.2).  

 

Figuur 3.2: Kleinschalig cultuurlandschap rond 1900. Het Smakterbroek was nog maar op 
beperkte schaal ontgonnen door ontwateringsloten. Verder valt op dat de beek rondom 
Kasteel Makken strak tegen de oostrand van de oude meander aan ligt (alsof de beek daar 
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toen al enigszins is vastgelegd). Ongeveer 600 meter benedenstrooms maakt de beek een 
opvallende knik naar de andere zijde van de meander (terrasrand).  

 

Historisch beeld van de in de oorlog vernietigde Beeksche korenmolen, zoals de watermolen 
indertijd op de topografische kaart stond aangeduid.  

 

3.1.5 Gekanaliseerde beek in het moderne cultuurlandschap  
In de 20e eeuw hebben grootschalige veranderingen plaatsgevonden, vooral op het vlak van 
landgebruik en ontwatering. Bovenstrooms van Smakt is de beekdalvlakte kunstmatig 
uitgebreid door het graven van ontwateringsloten. Ook zijn de meanders in de beek in de 
jaren ’30 rechtgetrokken om water versneld te kunnen afvoeren. In 1939-1940, vlak voor 
WOII is het Afleidingskanaal gegraven om overtollig inundatiewater dat via het Peelkanaal 
werd aangevoerd naar de Maas te kunnen laten lopen. De afvoer van de beek is daarmee op 
kunstmatige wijze verhoogd. In de oorlogsjaren moest zodoende de afvoercapaciteit 
benedenstrooms van de aantakking van het Afleidingskanaal vergroot worden, door het 
profiel te verruimen via verdieping en verbreding. Ten behoeve van het waterbeheer zijn 
rond 1960 bovendien stuwen aangebracht, vooral met oog op het vasthouden van water 
tijdens droge perioden.  

Door grootschalige ontginning van het Peellandschap is het landgebruik sterk veranderd 
(intensieve veehouderij) hetgeen vooral ook zijn weerslag heeft gehad op de waterkwaliteit 
(bemesting). Ook de sponswerking (waterretentie) van het enorme hoogveengebied op de 
grens tussen Limburg en Brabant is hierdoor onomkeerbaar gewijzigd.  
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De talloze hooilandjes in de beekdalen zijn nog beter ontwaterd en intussen omgevormd tot 
grote productieve graslanden voor moderne melkveebedrijven. Alleen de monding van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek in het Maasdal is de dans der ontginning grotendeels 
ontsprongen, hoewel de oorspronkelijke terrasrand deels is vergraven. In het 
mondingsgebied is de peildynamiek afgenomen door de aanleg van de stuw van Sambeek 
(1929). Het vaste stuwpeil bedraagt momenteel ca. 11,05 meter +NAP. Het Maaswater dringt 
sindsdien ver door in het mondingsgebied (zie kader 200 jaar mondingsgebied).  

 

 

Gekanaliseerde en gestuwde beek ter hoogte van voormalig kasteel Makken. De beek is hier 
behoorlijk verdiept en de oevers zijn vastgelegd.  

 

3.1.6 Natuurontwikkeling: beekherstel  
Begin 21e eeuw staan we voor nieuwe uitdagingen. Vanuit de samenleving is er veel meer 
aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving: recreatie, natuur, landschap en schoon 
water. Ook speelt aanpassing aan klimaatverandering een belangrijke rol: naar verwachting 
gaan er vaker perioden met langdurige droogte en extreme regenval optreden. Vandaar dat 
het Waterschap Aa en Maas met partners werkt aan beekherstel en waterberging.  
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Met het oog op het project natuurlijke beekmondingen is een apart kader gemaakt waarin 
aan de hand van kaartmateriaal de veranderingen in het (beek)landschap bij de Maas zijn 
geanalyseerd.  

--------------------------- Kader: 200 jaar mondingsgebied ------------
----------Vergelijking van kaartbeelden van het mondingsgebied van de Vierlingsbeekse 
Molenbeek door de eeuwen heen, leidt tot de volgende conclusies:  

• de locatie van de monding in de Maas bij boerderij de Staaij is de afgelopen 200 jaar 
niet gewijzigd, zoals bij andere beken in het Maasdal soms wel het geval is. 

• populieren en knotwilgen leggen de oever vast (aangeplant na WOII).  
• Een deel van de terrasrand is vergraven door kleiwinning  
• in de recente rivierdalvlakte is de monding van de beek opgestuwd; bij de komende 

peilopzet (totaal 30 cm in 2013) zal dit effect verder versterkt worden.  
 

 

Kaartbeelden uit 1800 (links) en 1838 (rechts) 
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Kaartbeeld 1936 (links): door de constructie van de stuw van Sambeek (1929) staat de 
monding van de beek permanent onder water (opstuwing van bijna 3 m).  
Na de oorlog zijn populieren langs de beek geplant (foto rechts).  
---------------------------------- Einde kader -----------------------
----------
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3.2 Ecologie 
De hierboven beschreven veranderingen van het projectgebied hebben grote gevolgen gehad 
voor met name de aquatische ecologie van het systeem van de Vierlingsbeekse Molenbeek.  

In de huidige situatie is de stroomsnelheid zeer laag door de aanwezigheid van drie stuwen 
in de beekloop (overal minder dan de voor KRW minimaal vereiste 0,1 m/sec). In de zomer 
staat het water op lange trajecten zelfs vrijwel stil, met negatieve gevolgen voor de 
waterkwaliteit, zoals hoge watertemperaturen en een laag zuurstofgehalte. Systeemeigen 
soorten als stroomminnende vissen (Spikmans e.a., 2004) en ongewervelde dieren komen 
hierdoor weinig voor in de Vierlingsbeekse Molenbeek (Brugmans, 2009). Onder de vissen 
domineren gewone (eurytope) vissoorten en ontbreken momenteel rheofiele en migrerende 
soorten met uitzondering van het Bermpje. Bij de macrofauna domineren soorten die 
ongunstige, eutrofe situaties indiceren (Brugmans, 2009). Ook leidt de trage stroming er toe 
dat zich een laag slib op de bodem afzet, die het voor stroomminnende vissoorten moeilijk 
maakt om hun eieren af te zetten. De voedselrijke sliblaag zorgt er ook voor dat zich op de 
door de zon beschenen trajecten dichte vegetaties vormen van Liesgras. 
 
De waterkwaliteit heeft naast de lage stroomsnelheid te lijden van lozingen: vanuit Limburg 
komt een effluentlozing van de RWZI-Venray uit in de Vierlingsbeekse Molenbeek plus een 
aantal overstorten, naast vier overstortlocaties in de gemeente Boxmeer zelf. Hoge 
nutriëntgehalten verlagen de zuurstofconcentraties (met periodieke vissterfte tot gevolg) en 
verminderen het doorzicht (door overmatige algengroei). Ten slotte biedt de beek weinig 
leefgebieden voor planten en dieren. Door de constante lage stroomsnelheid, de uniforme en 
vrij grote waterdiepte (ca. 1-1,5 m) en breedte en de vastgelegde oevers is er weinig variatie 
in vestigingslocaties. 
	  

3.3 Waterkwaliteit 
 
Algemeen 
In tabel 3.1 staan de waterkwaliteitsgegevens weergeven van de Vierlingsbeekse Molenbeek 
(meetpunt nabij Smakt, bovenstrooms van de stuw van Holthees). Goed zichtbaar is dat 
conform de KRW de waarden voor zuurstof en fosfaat slecht zijn en stikstof, koper en nikkel 
ontoereikend (Brugmans, 2009, aangevuld met meetgegevens 2009-2011).  
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Tabel 3.1 Chemische beoordeling Vierlingbeekse Molenbeek op meetpunt oAFLEKA200.  
 

Parameter Een 
heid 

Norm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Methode 

Zware metalen 
totaal 

                              
Cadmium totaal ug/l 2 0,41 0,26 0,72 0,34 0,43 0,45   0,39 0,31 0,21 0,32   90 percentiel 
Chroom totaal ug/l 84 2,49 2,49 2,96 2,49 3,18 6,72   8,73 5,42 6,37 4,11   90 percentiel 
Koper totaal ug/l 3,8 8,20 11,07 18,92 12,19 17,83 16,39   9,08 7,73 14,26 10,47   90 percentiel 
Nikkel totaal ug/l 6,3 25,86 34,17 35,31 29,50 26,35 31,81   26,87 20,27 21,49 25,32   90 percentiel 
Zink totaal ug/l 40 96,42 83,69 131,96 89,96 138,49 113,98   102,09 91,92 94,83 111,69   90 percentiel 
Lood totaal ug/l 220 3,09 2,92 4,07 3,96 4,50 2,76   2,68 2,40 3,54 2,87   90 percentiel 
Zware metalen 
opgelost KRW 

                              
Cadmium opgelost ug/l grafiek               0,08 0,04 0,11 0,06   Jaargemiddelde 
  ug/l grafiek               0,22 0,10 0,96 0,13   Maximum waarde 

in jaar Hardheid (CaCO3) mg/l nvt               143,94 138,58 171,95 143,27   jaargemiddelde 
Hardheidsklasse - nvt               4 4 4 4   jaargemiddelde 
Zink opgelost ug/l 7,8               36,17 33,92 30,00 35,55 31,50 Jaargemiddelde 
  ug/l 15,6               62,00 82,00 48,00 58,00 68,00 Maximum waarde 

in jaar Kwik opgelost ug/l 0,05               0,02 0,02       Jaargemiddelde 
  ug/l 0,07               0,02 0,02       Maximum waarde 

in jaar Nikkel opgelost ug/l 20               15,92 15,28 14,14 16,92 15,73 Jaargemiddelde 
Algemeen 
fysisch 
chemische 
parameters 

                              
Stikstof mg/l 4 7,20 9,25 10,36 7,42 8,62 7,07 10,57 7,04 8,12 11,27 6,19 3,89 Zomergemiddelde 
Ammoniak mg/l 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01   0,01   90 percentiel 
Chloride mg/l 150 51,60 56,70 55,00 66,00 49,90 66,40 49,80 47,00 55,97 82,48 63,33 80,66 90 percentiel 
zuurstof % 70 - 120 81,00 75,33 62,80 83,40 80,83 81,00 77,43 71,33 58,78 62,14 78,67 63,10 10 percentiel 
Fosfaat mg/l 0,14 1,14 0,36 1,09 0,86 1,71 0,81 0,55 0,85 1,20 2,16 0,84 0,22 Zomergemiddelde 
Zuurgraad (pH) - 5.5 - 8.5 7,52 7,41 7,22 7,50 7,69 7,31 7,21 7,59 7,34 7,00 7,10 7,22 gemiddelde 
Sulfaat mg/l 100 101,90 107,70 101,00 104,00 97,50 93,00 91,10 89,60 83,80 86,36 92,18 103,80 90 percentiel 
Temperatuur °C 25 15,67 17,64 16,60 17,30 18,60 17,48 21,44 16,33 18,78 18,00 19,76 16,44 90 percentiel 

 
De kleur geeft aan in hoeverre de voor de KRW geldende (concept) norm wordt overschreden. 
 

 Zeer goed = concentratie kleiner dan 0,5 maal de norm 

 Goed = concentratie onder de norm 

 Matig = concentratie overschrijdt de norm 1-2 maal 

 Ontoereikend = concentratie overschrijdt de norm 2-5 maal 

 Slecht = concentratie overschrijdt de norm meer dan 5 x 
 
Invloed RWZI  
De waterkwaliteit van de Loobeek/ Vierlingsbeekse Molenbeek is recent verbeterd door de 
renovatie van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venray in 2010 waarbij de kwaliteit van 
het effluent is verbeterd. In bijgevoegde figuren staan de concentraties Fosfaat-totaal en 
Stikstof-totaal weergegeven gedurende de jaren 2008 t/m 2011, gemeten ter hoogte van 
Smakt bovenstrooms van de stuw Holthees. Tevens is de vigerende KRW-norm 
(zomerhalfjaar: april – september) weergegeven (bron memo Bart Brugmans, Waterschap Aa 
en Maas). De verbetering is duidelijk zichtbaar maar voldoet nog niet aan de KRW-normen.  
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Figuur 3.3: Toetsing P-totaal en N-totaal aan KRW normen in Vierlingsbeekse Molenbeek 
(zomerhalfjaar 2008 t/m 2011).  
 
Overstorten 
Momenteel komen er vier overstorten uit op de Vierlingsbeekse Molenbeek (zie figuur). 
Vanuit het gebied komen af en toe klachten over drijfvuil dat tijdens een overstort is 
vrijgekomen. Het gaat om de volgende overstorten en frequentie: 

- Smakt (vooral water vanuit Limburg): 1 keer per jaar 
- Kapelstraat (Holthees): 6 keer per jaar 
- Staaiweg (Vierlingsbeek): 2 keer per jaar  
- Vlasakker (Vierlingsbeek): 3 keer per jaar 

De overstort bij de Staaiweg had vóór afkoppeling een overstortfrequentie van 10-14 keer 
per jaar; de ingreep heeft duidelijk een positief effect. Conform afspraken is een overstort 
van 7-10 keer per jaar acceptabel; alle vier de overstorten vallen hierbinnen. Het waterschap 
is van mening dat het effect van het overstortwater op de waterkwaliteit van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek te verwaarlozen is, en dat de kosten van aanpassingen aan de 
overstort niet opwegen tegen de relatief kleine baten.  
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Figuur 3.4: Ligging van vier overstorten (rode cirkels) langs de Vierlingsbeekse Molenbeek.  
 
De herinrichting van de Vierlingsbeekse Molenbeek draagt bij aan de verbetering van de 
fysisch-chemische waterkwaliteit. Door de langere beeklengte en hogere stroomsnelheid 
voert de beek de nutriënten sneller af, neemt de temperatuur af, is er meer zuurstof in het 
water en neemt de plantengroei toe. Hierdoor zal de zuiverende werking van het 
beeksysteem toenemen. Op enkele locaties zal de beek bovendien door het bos gaan 
stromen, waardoor de waterloop beschaduwd raakt (voorkomen opwarming en de daarmee 
samenhangende toenemende kans op algenbloei).  
 
Een gerichte oplossing om drijfvuil uit overstorten te voorkomen, is het plaatsen van 
drijfschotten voor het lozingspunt. Volgens het waterschap zijn deze momenteel niet 
aanwezig; er is recent door de gemeente opdracht gegeven om deze te laten plaatsen. 
Daarnaast zal het waterschap de Vierlingsbeek nog meer afkoppelen de komende jaren. 
	  

3.3 Hydrologie 

3.3.1 Dimensies Vierlingsbeek 
In de huidige situatie wordt het water van de Vierlingsbeekse Molenbeek tijdens lage 
afvoeren vastgehouden achter de stuwen, en tijdens hoge afvoeren zo snel mogelijk 
afgevoerd. Ten behoeve van een goede ontwatering van het achterland en de toegenomen 
afvoer na aanleg van het afleidingskanaal is de beek rechtgetrokken en 
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overgedimensioneerd. Om te komen tot een nieuwe bedding en een nieuw dwarsprofiel voor 
de beek passend bij de nieuwe doelen (zie ook H2) is een analyse uitgevoerd van de huidige 
situatie. Hiervoor zijn dwarsprofielen gebruikt die in 2010 zijn ingemeten. Deze gegevens 
zijn vergeleken met historische gegevens uit het archief van het waterschap.  

 

Figuur 3.5: Schematische weergave van het dwarsprofiel van de huidige situatie. 
 
 
In 1930 is een plan opgesteld om de beekbedding te normaliseren. Adviesbureau Royal 
Haskoning heeft indertijd de loop ingemeten en een voorstel gedaan om de beek recht te 
trekken en de bedding iets te verbreden, voornamelijk door de oevers af te schuinen (zie 
figuur 3.6). Dit zou neerkomen op een 25% grotere bedding. Voor zover bekend is dit plan 
niet meteen uitgevoerd. Waarschijnlijk is de bedding pas vergroot met de aanleg van het 
Afleidingskanaal in het begin van de jaren ’40. Deze aanleg volgde op de aanleg van het 
Peelkanaal in 1939 en vond plaats over het traject tot aan de watermolen van Vierlingsbeek. 
Voorbij de molen werd de beek niet vergraven en behield deze zijn meanderende loop. 
 
Aan de hand van de in 1930 opgemeten gegevens en de huidige maten kunnen de 
veranderingen in de bedding worden vastgesteld. Voor de huidige situatie kan onderscheid 
gemaakt worden in het gedeelte voor de watermolen en erna.  
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Figuur 3.6: Twee dwarsprofielen uit de studie van Haskoning uit 1930. Profiel 2 lag 
halverwege tussen de watermolen en Kasteel Makken en profiel 6 ca. 200 m bovenstrooms 
van de spoorbrug. De situatie van 1930 is gearceerd aangegeven, de voorgestelde situatie 
met een streepjeslijn. 
 
Tabel 3.2: Gegevens breedte en diepte van de beek in 1930 en 2010. 
 

  
breedte 
insteek (m) 

breedte 
bodem (m) 

diepte 
gem. (m) 

diepte  
max. (m) 

dwarsprofiel 
(m2) 

meting situatie 1930 (in m2) 4,5 4,1 1,3 1,4 5,4 
ontwerp 1930 (in m2) 6,4 2,8 1,4 1,4 6,3 
meting situatie 2010 afleidingskanaal 9,1 6,7 1,7 1,8 13,6 
meting situatie 2010 na watermolen 5,6 2,4 1,5 1,9 5,8 
 
Uit de meetgegevens (zie tabel 3.2) blijkt dat de beek in 2010 gemiddeld ruim tweemaal zo 
breed is als in 1930, en ca. 50 cm dieper. De doorsnede van de bedding is hierdoor met een 
factor 2,5 toegenomen. Dit is dus tien keer zoveel als Royal Haskoning indertijd heeft 
voorgesteld. Opvallend is dat het stroomafwaartse deel, voorbij de watermolen, nog vrijwel 
de originele breedte heeft; wel is dit deel enkele decimeters dieper komen te liggen. Uit deze 
analyse blijkt dat vooral het gedeelte tot aan de watermolen (afleidingskanaal) is over 
gedimensioneerd. Het gedeelte stroomafwaarts van de molen heeft een veel beperktere 
beddinggrootte. Toch is de bedding ook hier ruim genoeg om het water af te voeren; er 
treden hier niet vaker overstromingen op dan in de rest van het stroomgebied. Opvallend is 
verder dat de maximale diepte meer is toegenomen dan de gemiddelde diepte. De door 
Royal Haskoning opgemeten profielen waren alle opvallend vlak en de gemiddelde diepte 
week maar weinig af van de maximale. In de huidige situatie is de maximale diepte groter, 
ook in het deel stroomafwaarts van de watermolen. Hieruit kan afgeleid worden dat de 
bodemerosie is toegenomen. Omdat de oevers van de beek zijn vastgelegd, kan de beek 
alleen nog zand oppakken vanuit de bodem. Hierdoor is de bodem gedaald en onregelmatig 
geworden. 
  
Afgaande op de huidige doorsnede van de beek stroomafwaarts van de watermolen is een 
dwarsprofiel van 7 tot 8 m2 voldoende. De breedte zou dan tussen ca. 5 – 6 m kunnen liggen 
en de diepte tussen de 1,3 en 1,5 m. Waar in het kader van het huidige beekherstelproject 
de loop nieuw aangelegd wordt, kan de nieuwe bedding binnen deze range worden 
gegraven. Op plaatsen waar de oude loop intact blijft, moet gekozen worden tussen 
verondiepen en/of versmallen om het nieuwe profiel te krijgen. Hiervoor is een analyse van 
het lengteprofiel en de doorsnede gemaakt. 
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Figuur 3.7: Vergelijking lengteprofiel 1930 (groen) en 2010 (rood) (rechts de monding in de 
Maas).  
 
 
Uit figuur 3.7 blijkt dat de bodem vrijwel overal lager is komen te liggen. Het historische 
profiel liep vrij gelijkmatig af, het huidige profiel meer trapsgewijs. Dit lijkt een effect van de 
stuwen in de beek: benedenstrooms van de stuw vindt meer erosie plaats dan net 
bovenstrooms ervan. Het meest extreem is de verandering stroomafwaarts van Makken. De 
bodem ligt daar meer dan 1 meter lager dan vroeger. Van het meest stroomafwaartse deel is 
het historische profiel niet bekend. De verwachting is dat de bedding hier niet veel 
geërodeerd is.  
 

 
Figuur 3.8: Vergelijking beddingbreedte (bovenzijde van het profiel) tussen 1930 (rood) en 
2010 (blauw). 
 
Uit de analyse van de beddingbreedte (zie figuur 3.8) blijkt dat de breedte in 1930 varieerde 
tussen de 4 en 6 meter. In 2010 was de breedte bijna overal met 2 tot 4 meter toegenomen. 
Met name stroomopwaarts van Makken is de bedding veel breder. In het gedeelte net 
stroomafwaarts van Makken en tussen de watermolen en de Maas is de bedding minder 
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verbreedt. Het laatste gedeelte is de bedding opvallend verbreedt; dit is gedeelte waar het 
stuwpeil van de Maas in doorwerkt. 
 

 
Figuur 3.9: Vergelijking dwarsprofiel van de bedding tussen 1930 (rood) en 2012 (groen) 
(breedte x diepte).  
 
De sterke overdimensionering in het gedeelte bovenstrooms van de watermolen is goed 
zichtbaar in de analyse van het dwarsprofiel (figuur 3.9). In 1930 bedroeg de doorsnede ca. 
5 m2, nu is het overal meer dan 10 m2  en lokaal meer dan 15. Stroomafwaarts van de 
watermolen is het profiel niet gewijzigd, behalve in het laatste gedeelte, waar het stuwpeil 
van de Maas zijn intrede doet. 
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3.3.2 Beekafvoer 

 

Figuur 3.10: Kaart van de herinrichting van de Loobeek met geplande maatregelen voor 
2015 (bron: Waterschap Peel en Maasvallei).  

De afvoer van de Vierlingsbeekse Molenbeek wordt grotendeels bepaald door de Loobeek 
(het Limburgse deel van de beek) en het afwateringskanaal, waarlangs Maaswater vanuit de 
Zuid-Willemsvaart via het Peelkanaal wordt aangevoerd. Net voor de grens van het 
projectgebied komen de Loobeek en het zgn. Afleidingskanaal samen. De zijdelingse 
aanvoer daarna is beperkt, alleen tussen Smakt en Holthees komt daar nog water bij dat 
afkomstig is van het Smakterbroek. Vanuit dit kwelgebied wordt water via een slotenstelsel 
naar de Vierlingsbeekse Molenbeek gevoerd, waar het door middel van een klein gemaal (het 
Smakterbroek heeft een onderbemaling van 30 cm) in de Vierlingsbeekse Molenbeek wordt 
gepompt. 

De maatgevende afvoer bij het begin van het projectgebied (de stuw onder de A73 op de 
grens tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant) bedraagt 5,4 m3/s. Daarvan is 
ongeveer de helft afkomstig van de Loobeek en de andere helft van het Afleidingskanaal. Bij 
piekafvoeren stijgt vooral de afvoer van de Loobeek, omdat een groot deel van het stedelijk 
gebied van Venray (ca. 150 ha) er op af watert. De afspraak is dat er vanuit Limburg 
maximaal 6,5 m3/s naar Noord-Brabant mag worden afgevoerd. Desalniettemin zijn hogere 
afvoeren in het verleden incidenteel voorgekomen (1998). Bij hogere afvoeren wordt de stuw 
onder de snelweg gedeeltelijk dichtgezet en wordt water geborgen in een natuurlijke laagte 
in het Loobeekdal (zie figuur 3.11). 
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Figuur 3.11. Waterbergingsgebied in Limburgse Loobeekdal: blauwe en donkergroene zone 
ten westen van de snelweg A73 en ten noorden van de huidige loop. Bron: Waterschap Peel 
en Maasvallei).   

 

Afvoerkarakteristieken van de Vierlingsbeekse Molenbeek bij de watermolen (data 
Waterschap Aa en Maas)  

• Lage zomerafvoer: 0,16 m3/s 
• gemiddelde zomerafvoer: 0,60 m3/s 
• gemiddelde winterafvoer: 1,50 m3/s 
• maatgevende afvoer (= gemiddeld hoogwater in wintersituatie): 5,40 m3/s  
• eens in de 10 jaar: 8 m3/s 
• eens in de 25 jaar: 10 m3/s 

 
In verband met de klimaatverandering wordt voor de toekomst een 10% hogere  
maatgevende afvoer verwacht, deze is ook in de berekeningen gebruikt. Dit komt neer op 
5,94 m3/s. 
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Figuur 3.12: Schematische weergave van het lengteprofiel van de beek vanaf Smakt (rechts) 
tot aan de Maas (links). 

 

 
Figuur 3.13: Afvoerpieken bij molen van Vierlingsbeek gedurende de periode 1997 tot 2010 
(bron: Waterschap Aa en Maas).  
	  

3.3.3 Buffering en waterberging 
De kanalisatie en herprofilering van de beek na WOII heeft de natuurlijke sponswerking van 
het stroomgebied van de beek geminimaliseerd. Sponswerking is het bufferend vermogen 
van een (beek)systeem, waarbij het accent ligt op de bovenlopen (moerasgebieden). In natte 
perioden wordt het water vastgehouden in bochten en moerassen, achter omgevallen bomen 
en beverdammen en tussen de oevervegetatie. In droge tijden wordt dit vastgehouden water 
beetje bij beetje na geleverd. Door verdergaande klimaatverandering worden er meer 
extremen in Nederland verwacht: vaker en hevigere regenval en vaker lange 
droogteperioden. Extra sponswerking in het systeem van de Vierlingsbeekse Molenbeek is 
zodoende zeer gewenst. Binnen het werkgebied van het Waterschap Aa en Maas ligt 
ontwikkeling van het Smakterbroek (ca. 75 ha) tot bergingsgebied het meest voor de hand; 
zie kader.  
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Beeld van Smakterbroeklossing die zorgt voor de ontwatering van het voormalige 
kwelmoerasgebied op de grens tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant.  
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----------------------------- Kader Smakterbroek---------------------
---------- 

Het Smakterbroek maakt geen deel uit van de herinrichting van de Vierlingsbeekse 
Molenbeek. Het dal van de Vierlingsbeekse Molenbeek stroomafwaarts van Smakt en het 
aangrenzende Smakterbroek zijn een oude Maasmeander. Het ca 100 ha grote gebied 
(waarvan 25 ha in het dal van de Vierlingsbeekse Molenbeek en 75 ha in het Smakterbroek) 
is een relatief laaggelegen gebied met een hoogte tussen 14 en 16 m +NAP in een omgeving 
waarvan de hoogte varieert van 16,5 tot 18 meter. Tijdens hogere beekafvoeren (>10 
m3/sec) overstroomt de dalvlakte links en rechts van de Vierlingsbeekse Molenbeek. Het 
Smakterbroek is niet afgeschermd van de Vierlingsbeekse Molenbeek en tijdens hoge 
afvoeren, waarbij de beek buiten haar oevers treedt, treedt inundatie op van (de lagere delen 
van) het Smakterbroek. De exacte afvoer waarbij dit gebeurt, is niet duidelijk, maar 
vermoedelijk hebben de afvoergolven van 1998 en 2003 (beide net boven de 10 m3/s) geleid 
tot een gedeeltelijke overstroming van het beekdal en het Smakterbroek.  
Het beekdal staat in open verbinding met de Maas en de hoogteligging is zodanig dat het 
gebied ook tijdens extreem hoogwater op de Maas overstroomt. Inundatie is in ieder geval 
opgetreden tijdens het hoogwater van 1926 (waterstand 15,2 m) en gedeeltelijk tijdens het 
hoogwater van 1995 (waterstand 14,6 m). Het gebied behoort daarmee tot het 
overstromingsgebied van de Maas en zal daarom een functie moeten blijven vervullen als 
bergingsgebied tijdens extreem hoog rivierwater. 
 

Figuur 3.14: Hoogtekaart van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek met 
daaraan grenzend het 
Smakterbroek. 
X: Uitwateringsgemaal 
Smakterbroek 	  

 
Verklaring kleuren: 
⋅ Blauw: < 13,5 
⋅ Donkergroen: 13,5 - 14,5 m 
⋅ Lichtgroen: 14,5 – 15,3 m 
⋅ Geel: 15,3 – 16, m 
⋅ Bruin: > 16,1 m  
⋅ Blauwe lijn: Vierlingsbeek 
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---------------------------------- Einde kader -----------------------
---------- 

 

3.4  Eigendomssituatie en kabels en leidingen 

Eigendommen 

In onderstaande kaart zijn de beschikbare gronden weergegeven, de stand van zaken anno 
november 2012. 

 

	  

Volgende pagina: Figuur 3.15 Kaart eigendomssituatie en te verwerven laaggelegen gronden; 
separaat de legenda met de verschillende eigenaren 
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Klicmelding 
Op basis van een zogenaamde Klicmelding is verkend welke kabels en leidingen er in het 
gebied liggen, die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden.  

Het overgrote deel van de kabels en leidingen loopt via de bestaande bruggen, die we in tact 
laten en dus geen probleem vormen. Ook langs de spoorrails en bestaande verharde en 
halfverharde wegen lopen kabels en leidingen. Aangezien de wegen niet ondermijnd mogen 
raken, leveren de kabels en leidingen ook hier geen extra beperkingen op. Er zijn hierbuiten 
drie aandachtsgebieden, waarvan twee daadwerkelijk van belang: 

-‐ Bij de stuw Holthees, waar het water een scherpe bocht noordwaarts maakt. Hier wordt 
een nieuwe versmalde loop gegraven en de stuw verwijderd. Er liggen verschillende 
kabels en leidingen (zie figuur 3.15): 

o Over de stuw loopt een riool onder druk van de gemeente Boxmeer (paars) 
o Tot op de stuw, komend uit het westen ligt een laagspanningskabel van Enexis 

(donkerrood) 
o Datatransport van KPN en Ziggo (twee kabels) kruisen juist in de bocht de 

Vierlingsbeekse Molenbeek. Van de KPN kabel is de diepteligging bekend (groen) 
o Een waterleiding van Brabant water kruist iets zuidelijker de beek (blauw) 

-‐ Op het traject ten noorden van Holthees/ ten zuiden van Makken, waar een recht traject 
van de beek wordt versmald. Hier ligt een middenspanning van Enexis op de 
rechteroever. Dit zal in principe geen probleem zijn, want er vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats. 

-‐ Bij het hermeanderingstraject ter hoogte van Vierlingsbeek: stroomopwaarts van de brug 
ligt een riool onder druk van het waterschap Aa en Maas; het riool kruist de 
Vierlingsbeekse Molenbeek. Hier wordt in het plan een nieuwe versmalde loop gegraven. 
Zie figuur 3.16. 
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Figuur 3.15: Kabels en leidingen nabij stuw Holthees.  

	  

Figuur	  3.16:	  Leiding	  (riool)	  nabij	  brug	  van	  Vierlingsbeek.	  
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4.  Beschrijving Definitief Ontwerp 

4.1 Definitief ontwerp 
De Vierlingsbeekse Molenbeek wordt heringericht volgens het kaartbeeld in figuur 4.2. 
De ingrepen worden hierna beschreven. De effecten van deze ingrepen worden in 
hoofdstuk 5 beschreven. 
 
De volgende ingrepen zijn hierbij aan de orde: 

1. Verwijderen stuwen 
2. Graven nieuwe loop  
3. Dempen huidige loop, geheel of gedeeltelijk (tot droge bedding) 
4. Verondiepen en/of versmallen huidige te behouden loop  
5. Verwijderen oeverbeschoeiing (op een enkele plek aanbrengen) 
6. Aanzet geven tot meandering (stoorelement toevoegen) 

AD 1) Verwijderen stuwen 
In de heringerichte beekloop zijn de stuwen niet langer nodig. Zodoende is het ná het 
aanpassen van het beekprofiel mogelijk deze te verwijderen. In de planning vormt dit de 
laatste maatregel van het beekherstel; indien gewenst kan dit gefaseerd gebeuren. Door 
het kleinere dwarsprofiel en de hogere bodemligging zal de gemiddelde waterstand 
voldoende worden opgestuwd om lage waterstanden te voorkomen (zie ook 
waterstandeffecten in bijlage 3). De twee stuwen bij Makken en Holthees komen daarom 
te vervallen en kunnen worden afgebroken. Het verwijderen van de stuwen zorgt voor 
een natuurlijker peilverloop en verbetert de connectiviteit van het beeksysteem; onder 
andere vissen kunnen ongehinderd migreren. Door de vispassage in de te behouden 
stuw bij de molen is de gehele beek passeerbaar. In beide gevallen gaat het om betonnen 
constructies op de oever, de bodemdrempel en de stuwklep. Stroomafwaarts van de stuw 
bevinden zich steenmatten op de bodem van de beek; deze moeten ook worden 
verwijderd, omdat zij effect hebben op de sedimentbeweging ter plaatse. 

De stuw bij de watermolen van Vierlingsbeek 
blijft bestaan. De stuw ter hoogte van de A73 
valt buiten het bestek van dit project.  

Foto Stuw Makken.  
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Foto stuw Holthees 

AD 2) Graven nieuwe loop 
In gedeelten waar de grond in eigendom is van het waterschap of Staatsbosbeheer zal 
een nieuwe loop gegraven worden. Hierdoor is het mogelijk een natuurlijker profiel te 
maken, dat bochtiger is en ook langer dan de huidige bedding. Op plekken waar weinig 
ruimte is of de gronden niet in eigendom zijn, wordt de huidige beekbedding 
aangehouden.  

Zoals beschreven in §3.3 zijn de diepte en breedte van de nieuwe loop in eerste 
instantie afgeleid van historische gegevens (1930) en de situatie in het 
benedenstroomse gedeelte van de beek (stroomafwaarts van de Vierlingsbeekse molen) 
dat nooit heringericht is . Gemiddeld genomen komt dit neer op een bedding van 5 - 6 
m breed en ca. 1,0 - 1,3 m diep. Waar nog sporen van de historische bedding aanwezig 
zijn, ligt de nieuwe beekloop zoveel mogelijk op de plaats van de oude loop. Aan de 
hand van waterstandberekeningen (met Sobek) is nagegaan wat de nieuwe waterstanden 
en stroomsnelheden zijn, die optreden bij het huidige jaarlijkse afvoerverloop. Aan de 
hand van deze resultaten zijn de dimensies van de beekbedding op een aantal plaatsen 
nog enigszins bijgesteld. De nieuwe loop zit daardoor wat dwarsprofiel betreft tussen 
het historische en huidige profiel in.  

Vooral op plaatsen waar de huidige bedding sterk is ingesleten komt de nieuwe loop 
hoger te liggen. Speciale aandacht is nodig op de overgangen tussen gedeelten met een 
nieuw gegraven beekloop en gedeelten waar de huidige loop wordt aangehouden. Hier 
bestaat risico op extra bodemerosie. Het is daarom belangrijk dat de bodemhoogte in 
beide gedeelten gelijkmatig op elkaar worden aangesloten, zonder plotselinge 
hoogteverschillen.  
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Figuur 4.1: schematische weergave van de toekomstige dimensies van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek. 
 
De beekdalvlakte zal als gevolg van de kleinere bedding vaker en eerder overstromen. 
Belangrijk is hierbij dat de Vierlingsbeekse Molenbeek in een oude Maasmeander ligt: 
hierdoor zijn de gevolgen van vernatting nabij de beek op de omgeving klein, omdat 
vrijwel alle agrarische/ bewoonde gronden op een hoger gelegen terras liggen, ca. 1,5-2 
meter hoger dan het beekdal. 

Afmetingen en effecten van de nieuwe bedding: 

• bedding versmald tot ca. 6 meter 
• bodem verhoogd (vooral waar uitslijting plaatsvond) 
• waterdiepte bij lage afvoer wordt minder: ca. 50 cm 
• grotere peilfluctuaties bij wisselende afvoer 
• (jaarlijkse) overstroming van de dalvlakte bij hoge afvoer 
• erosie en sedimentatie zullen toenemen door bochtiger verloop 
• stroomsnelheid vertoont meer variatie 
 
AD 3) Aanvullen en dempen huidige loop 
De grond die bij het graven vrijkomt, zal (indien kwalitatief geschikt) gebruikt worden 
om de huidige loop aan te vullen. De nieuwe bedding is smaller en ondieper, maar 
omdat de loop meer zal slingeren, is ze langer en is het mogelijk om de grondbalans 
zoveel mogelijk sluitend te houden (zie bijlage 4 voor grondbalans). 
Om te voorkomen dat de bewoonde gebieden van Holthees en Smakt te maken krijgen 
met wateroverlast is naast de nieuwe bedding in dit traject ook de huidige bedding 
(deels) gehandhaafd. Zo is er in tijden van hoog water voldoende afvoercapaciteit. Deze 
nevenbeddingen zijn bovenstrooms altijd met een drempel afgesloten van de nieuwe 
hoofdloop. Bij deze neventrajecten zijn er gedeelten die niet zijn opgevuld en dus vol 
water staan (dat benedenstrooms is aangetakt aan de nieuwe loop) en gedeelten die 
deels zijn opgevuld en alleen tijdens hoge afvoer water bevatten.  
 
AD 4) Verondiepen en/of versmallen huidige te behouden loop 
Op trajecten waar geen nieuwe loop wordt gegraven is het wenselijk dat zoveel mogelijk 
het verkleinde profiel wordt toegepast. Daarom zal de beek op deze trajecten worden 
verondiept en/of versmald. Uitgezonderd zijn de trajecten nabij bebouwing, die 
behouden hun huidige doorsnede. Bij een bodemophoging zal de vers opgebrachte 
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nieuwe bodem van de beek relatief gemakkelijk kunnen eroderen. De grond die hiervoor 
wordt gebruikt, zal daarom niet te los en niet te fijn van substantie moeten zijn. Een 
gemêleerd mengsel met ook grovere bestanddelen (tot fijn grind) zal er toe leiden dat er 
wel wat verspoeling optreedt, maar dat de grovere bestanddelen een pleisterlaag 
vormen.  

AD 5) Verwijderen oeverbeschoeiing (op een enkele plek het aanbrengen ervan) 
Waar oeverbeschoeiing aanwezig is, wordt deze zoveel mogelijk verwijderd, zodat erosie 
en sedimentatie weer ruimte krijgen. Het gaat daarbij om de gedeelten met houten 
palen, soms nog voorzien van dwarsschotten of worteldoek (zie foto). Waar 
oeverbeschoeiing aanwezig is bij bruggen en wegen (meestal losse steen of tegelwerk) 
blijft dit behouden. Aanleg van nieuwe oeverbescherming is uitsluitend voorzien bij 
kunstwerken en bebouwingen zoals brugonderdoorgangen, mede ter verfraaiing.  

AD 6) Aanzet geven tot meandering 
Waar voldoende ruimte is en de beek voldoende kracht heeft (bovenstrooms van 
Holthees), mag ze haar loop zelf bepalen, zij het binnen de gronden die in eigendom 
zijn. Opdat de beek de goede kant op meandert, wordt ze geholpen met stoorelementen 
in de loop: boomstammen, al dan niet met kruin, die dwars op de stroom in de beek 
worden gelegd. De boom moet voldoende groot zijn om de stroomdraad af te leiden, 
zodat deze zich op de oever richt en het meanderproces nieuw leven wordt ingeblazen. 

 

Foto oeverbeschoeiing 
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Voorbeeld van een ‘stoorelement’ bij Nederheide (Waterschap Aa en Maas): de boom in 
de beek leidt de stroom richting de oever, waardoor deze erodeert.  

 
 
Weelderige waterplantengroei net boven de stuw bij Holthees met onder meer Kleine 
egelskop, Pijlkruid, Schedefonteinkruid en Sterrenkroos.  
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	  Figuur 4.2: Definitief ontwerp herstel Vierlingsbeek  

4.2. Dwarsprofielen 
Hier volgt een aantal dwarsprofielen aan de hand waarvan de ingrepen in de beekbedding 
zichtbaar gemaakt kunnen worden. In ieder profiel is de rode lijn het huidige hoogteverloop 
van de oevers en de bedding en blauw het nieuwe verloop. 

 

 

Dwarsdoorsnede 7 en 9 liggen in het traject stroomafwaarts van de molen. Hier wordt de 
bedding ca. 50 cm verhoogd om de waterdiepte te verkleinen. Hiermee kan de verhoging van 
het stuwpeil van de Maas, dat tot ver stroomopwaarts op de beek merkbaar is, worden 
gecompenseerd. 
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Dwarsprofiel 16 en 18 liggen ter hoogte van Vierlingsbeek juist bovenstrooms van de molen. 
De nieuwe beekloop slingert hier van de linker oever naar de rechteroever van de huidige 
loop. In profiel 16 is te zien hoe de nieuwe bedding links van de oude bedding ligt. De oude 
bedding is gedeeltelijk opgevuld. Het stuwpeil van de watermolen is in dit deel van de loop 
merkbaar en ligt op 13,3 m. In het opgevulde deel van de loop blijft daardoor ook een klein 
stroompje over. Op korte stukken loopt de bedding op de plaats van de huidige loop. Profiel 
18 laat zien hoe in die trajecten de huidige loop deels wordt aangevuld. Vanwege de kans op 
erosie zal de aanvulling van de oevers met een vrij compacte, liefst kleiige grond, plaats 
moeten vinden. Waar de bodem wordt aangevuld, moet dat met een niet te losse en niet te 
fijne grondsoort gedaan worden. Wanneer de bodem uit verschillende fracties bestaat, dan 
zal de grovere fractie (bv fijn grind en grof zand) er voor zorgen dat zich een pleisterlaag 
vormt. 

 

 

Dwarsprofiel 20 ligt ter hoogte van het bosje. De oude loop is hier versmald en door het bos 
is een kleine nevenloop gegraven, waar een deel van het water doorheen stroomt.  
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Dwarsprofiel 28 ligt benedenstrooms van Makken. De locatie van de bedding blijft in dit 
traject ongewijzigd. De bodem wordt in dit deel, dat sterk geërodeerd is ca. 1 m opgehoogd.  

 

Dwarsprofiel 37 ligt tussen Holthees en Makken. De nieuwe loop ligt hier over het grootste 
traject links van de oude loop. De nieuwe bedding is er ca. 1,20 m diep en 6 m breed. De 
oude bedding is vrijwel geheel opgevuld.  
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Tussen Smakt en Holthees ligt de nieuwe bedding rechts van de oude bedding; deze is ca. 
1,5 m diep en 6 m breed. De oude bedding blijft deels bestaan. Dwarsdoorsnede 43 laat een 
traject zien waar de bedding tot boven de gemiddelde waterlijn is opgevuld, op andere 
trajecten (niet afgebeeld) is de oude bedding dieper gelaten met permanent water. Bij 
hoogwater kan het water ook via het restant van de oude loop stromen, om wateroverlast te 
voorkomen. 

Stroomopwaarts van Smakt ligt de beek vrij diep ingesneden in de hogere zandgronden. In 
dit gedeelte wordt de loop niet verlegd, maar wordt de bodem wel ca 50 – 75 cm opgehoogd 
(zie dwarsdoorsnede 48). 

4.3 Detailuitwerkingen 
Enkele locaties vragen om extra toelichting; zie het kaartbeeld waar de detailuitwerkingen 
liggen in het projectgebied. 

1. Aanzet meander linkeroever halverwege A73 en spoorlijn  

Foto: Locatie waar ruimte is voor nieuwe meandervorming. In de beek (geheel rechts) 
wordt een vrij scherpe bocht gelegd, zodat het erosieproces weer op gang kan komen.  

Direct aan het begin van het projectgebied ligt op de linkeroever een voormalige 
meander. Bij de herinrichting is de beek hier recht getrokken en de voormalige bocht als 
weide ingericht. Het perceel is nu al enige tijd niet meer in gebruik en deels verruigd. Het 
plan is om de erosieprocessen in de buitenbocht van de beek weer op gang te brengen, 
zodat er opnieuw een meander kan ontstaan. Naar verwachting is dit een proces dat 
tientallen jaren gaat duren. Om het proces op gang te brengen wordt de huidige 
beekloop over een afstand van ca 10 m opzij gelegd, zodat een vrij scherpe bocht 
ontstaat, waarin erosie op kan treden. 
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Situatieschets aanzet meander 

2. Gemaal en doodlopende arm tot en met de brug 

Impressie van het beektraject tussen Smakt en Holthees; links ligt het Smakterbroek, met 
het gemaal dat het waterpeil in het Smakterbroek regelt, in werking 
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Foto Brug van Holthees 

Rondom de brug van Holthees en direct stroomopwaarts daarvan staat een paar ingrepen 
op het programma (zie schets). Vanaf Smakt loopt de beek door een nieuwe loop, die net 
voor de uitwatering van het Smakterbroek weer in de oude loop terugkeert. De nieuwe 
loop is wat smaller en ligt minder diep dan de oude loop. De laatste ca 100 m van de 
oude loop blijft wel behouden, maar wordt wel wat verondiept. Zo ontstaat een ondiepe 
eenzijdig aangetakte geul, die een wat andere waterkwaliteit zal hebben dan de beek zelf 
vanwege het kwelwater dat er in opwelt. Vanwege de aanvoer van kwelwater vindt ook 
verversing plaats. Tijdens hoge beekafvoer stroomt deze nevengeul wel mee, zodat de 
waterstand op dit traject niet te hoog kan oplopen. Het gemaal van het Smakterbroek 
verandert niet in het kader van dit project en ook het slootje dat in de beek uitmondt, 
blijft ongemoeid.  

In de smalle passage ter hoogte van Holthees blijft de oude loop onveranderd. Wel is het 
een wens van het waterschap om de linkeroever over een traject van ca 40 m de houten 
oeverbeschoeiing te vervangen door een rand van bijvoorbeeld schanskorven. Deze rand 
loopt door tot in de bocht net na de brug, zodat ook eventuele erosie van het 
spoorwegtalud er door wordt verhinderd. 
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Situatieschets gemaal en doodlopende arm 
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3. Verwijderen stuw Makken 

Foto: Traject net bovenstrooms van de stuw van Makken met zicht op het bruggetje naar 
het woonhuis. 

 

Foto: Traject van de beek net stroomafwaarts van de stuw van Makken met zicht op de 
brug in de openbare weg. 
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Ter hoogte van Makken wordt de stuw verwijderd. Met de stuw wordt ook de 
breukstenen bodemverharding verwijderd en wordt in dit gedeelte de (diep ingesneden) 
bodem verhoogd, met (liefst) gebiedseigen zand. Het is de wens van het waterschap om 
in dit traject de oevers als volgt her in te richten. De linkeroever, voor het voormalige 
kasteel, behoudt zijn huidige, steile talud, maar wordt aan de basis versterkt met een 
rand breuksteen om erosie van de oever te voorkomen. De rechteroever wordt enigszins 
verflauwd door onder de waterlijn grond aan te brengen, dat tot net boven de 
gemiddelde waterlijn reikt. Vanwege de kans op erosie moet dit met een compacte, liefst 
kleiige grond gebeuren. Zo ontstaat een begroeide, meer natuurlijke oever. Vergraving 
van het talud boven water is dan niet nodig.  
 

 

Situatieschets Makken na verwijderen stuw
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4. Nevenloop door bos, inclusief versmalde bestaande loop 

 

Foto: Impressie van het bos, waar een smalle nevenloop doorheen zal worden gelegd. 

Juist voor Vierlingsbeek 
is en blijft de beek 
gestuwd vanwege de 
aanwezigheid van de 
watermolen. In het 
gedeelte bovenstrooms 
van de stuw is de 
waterstand een groot 
deel van het jaar vrijwel 
stabiel en de 
stroomsnelheid gering. 
In dit gedeelte wordt ter 
hoogte van het 
elzen/populierenbos 
een kleine ondiepe 
nevengeul gegraven. De 
geul is ca. 1 m diep en 3 
tot 3,5 m breed. Zij is zo gesitueerd dat er geen dikkere bomen voor hoeven te worden 
verwijderd. Dit is mogelijk door de loop in een oud slootprofiel te leggen dat door het 
bos loopt. De foto is genomen vanuit de as van deze sloot. Enkele kleine, lage bomen 
zullen wel moeten worden verwijderd. Vanwege de opstuwende werking van de 
watermolenstuw staat het bos al grotendeels onder (voedselrijk) water. Het aanleggen 
van de beekloop zal de waterstand niet veranderen, wel zorgt het voor doorstroming. De 
aanwezige bomen hoeven dus geen waterstandverhoging te verduren. De hoofdloop 
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blijft op dit traject bestaan, maar wordt aan het begin de helft versmald met grond om 
de instroom van water door de nevengeul te bevorderen.  

5. Monding in de Maas  

Juist voor de uitmonding in de Maas maakt de beek een scherpe bocht naar het zuiden. 
In dit gedeelte is het waterpeil opgestuwd door het gestuwde karakter van de Maas. 
Omdat de stroming hier wegvalt, legt de beek in de monding veel zand en slib neer, dat 
ook tijdens hoge afvoer niet meer wegspoelt. Op de luchtfoto is dit ondiepe gedeelte 
zichtbaar aan de vele waterplanten die er groeien (vooral Gele plomp); de beek lijkt 
daardoor veel smaller. Alleen als de stuwen in de Maas vanwege onderhoud enige tijd 
zijn gestreken vindt sterke erosie plaats in de zandlaag en snijdt de beek zich weer in; 
dit gebeurt zeer zelden. 

 

Foto: monding van de Vierlingsbeekse Molenbeek. De buitenbocht is met steen versterkt, 
de binnenbocht is onbeschermd. 

Stroomopwaarts van het traject waar de beek zelf haar bodem heeft verhoogd, wordt de 
bodem in het kader van dit project verhoogd. Zo wordt de waterdiepte minder groot en 
zal de stroomsnelheid toenemen. De verhoging is ook nodig om het negatieve effect van 
de verhoging van het Maaspeil met in totaal 30 cm te compenseren. Momenteel is het 
peil al 20 cm opgezet, voor 2013 staat de laatste 10 cm gepland (bron: natschadeloket 
op www.wpm.nl). Deze peilopzet van het stuwpand Grave vindt plaats om de 
grondwaterstandsdaling ten gevolgde van de in het kader van de Maaswerken 
uitgevoerde rivierbedverdieping te compenseren. De buitenbocht van de beek is over het 
gehele traject met puin en baksteen versterkt, maar dient hier te blijven zitten in 
verband met de ligging van de veerstoep. De binnenbocht is onversterkt en hier vindt op 
enkele plaatsen erosie plaats, vooral veroorzaakt door scheepvaartgolven die hier tegen 
de oever slaan. 

Direct stroomafwaarts van de monding is de Maasoever versterkt (zie foto). In het kader 
van dit project wordt hier over een lengte van 300 meter de aanwezige breuk- en 
stortsteen verwijderd (de strook die Staatsbosbeheer beheert tussen rivierkm 140,2 en 
de monding bij 140,5). Het gaat daarbij om de stortsteen die op het land ligt tot een 
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halve meter onder water (nieuwe stuwpeil). Hierdoor zal een natuurlijke oever ontstaan 
waar erosie mag plaats vinden. Naar verwachting zal deze erosie zich beperken tot een 
oude erosiegrens (steilrandje) dat in de huidige oeverzone aanwezig is. Deze oude grens 
ligt nog voldoende ver van het fietspad. Uitgangspunt is dat het fietspad intact blijft en 
daarmee ook het achterliggende beschermde archeologische monument ’t Oirtje. Om de 
oeverbescherming te verwijderen dient ook wat jonge struikopslag te worden gekapt die 
nu tussen de stenen groeit. De natuurlijke oever sluit overigens aan op een eerder 
gerealiseerde natuurvriendelijke oever met schanskorven op het traject met rivierkm. 
139,6-140,2. Met realisatie van een dergelijke natuurlijke rivieroever wordt voldaan aan 
een belangrijke herstelmaatregel uit het streefbeeld voor de monding van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek (Peters e.a., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto Maasoever 



58	  
	  

Foto: Monding Vierlingsbeek in de Maas, met op de voorgrond de oever waar de 
oeverbescherming zal worden verwijderd.

 

Situatieschets van de monding in de Maas. 
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Schets van geoptimaliseerde Maasoever (natuurvriendelijke oever): de steenstort blijft tot 
0,5 meter onder stuwpeil liggen, om problemen voor de scheepvaart te voorkomen  

 
6. Wandelpad: rondje beekmonding 

In het kader van dit project is mede op verzoek van de gemeente Boxmeer en bewoners 
uit Vierlingsbeek gezorgd voor de aanleg van een vlonderpad zodat een wandelrondje 
kan worden gemaakt. Nu is dit niet mogelijk omdat de huidige route dood loopt op de 
beek. Dit rondje gaat van Vierlingsbeek via de watermolen, langs de Dokterskuul over de 
beek, langs ’t Oirtje naar het fietspad langs de Maas, naar de veerstoep en dan terug 
naar Vierlingsbeek (zie figuur 4.3).  

 

	  

Voorbeeld vlonderpad; op de foto over moeras, in het project over de Vierlingsbeekse 
Molenbeek.  
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 Figuur 4.3: nieuw vlonderpad  

	  

4.4 Wensen 
Op de kaart (figuur 4.2) staan zowel de daadwerkelijke ingrepen zoals in paragraaf 4.1 
toegelicht, als aanvullende wensen aangegeven. De laatste zijn herkenbaar aan een geel 
tekstkader. Deze aanvullende wensen liggen vaak buiten de huidige eigendommen, of er 
is extra uitwerking of financiering nodig. Ze kunnen zodoende niet direct gerealiseerd 
worden. Het gaat hierbij om de volgende ideeën: 
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-‐ Herstel/ verbeteren oeverbeschoeiing op drie plaatsen (zie figuur 4.4) 

  
Figuur 4.4: trajecten aanpassen oeverbeschoeiing (aangegeven in roze) 

-‐ Twee extra erosiebochten maken stroomafwaarts van de meanderaanzet); wens van 
het waterschap Aa en Maas  

-‐ IJsbaan kop Smakterbroek; wens bewoners Holthees. Door het vaker overstromen van 
de beek zal hier vaker water staan; dit vergroot de mogelijkheden voor een ijsbaan. 
Voor een eventuele uitwerking zijn er nog vragen te beantwoorden: moet je voor het 
vasthouden van water een laagte uitgraven of een dammetje aanleggen om het 
water vast te houden? Beide zijn in het kader van dit project niet voorzien. 
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-‐ Uitgraven en herstellen gedempte kasteelgracht; wens van de gemeente Boxmeer. 
-‐ Verwerven perceel stroomafwaarts van kasteel Makken; hier een nieuw loop graven 

en de oude dempen. Tevens de kwelsloot dempen/ moerasontwikkeling op gang 
brengen); wens van het waterschap Aa en Maas. 

-‐ Mondingsgebied: kappen populieren (eiken uitsparen), verwijderen uitheemse 
beplanting (cipressen, coniferen); wens van het waterschap Aa en Maas om 
meandering op gang te brengen. 

-‐ Kasteel ’t Oirtje: historisch reliëf herstellen; wens van gemeente Boxmeer 
(Heemkunde; op basis van onderzoek RAAP) 
o Grachten watervoerend maken en met beek verbinden 
o Kuilen en gaten opvullen 
o Verwijderen palen en rasters 

-‐ Erosiebescherming Veerweg bij de monding in de Maas; wens van de bewoners/ 
gebruikers. 

-‐ Aansluiting Pieterpad tussen brug bij Makken en Holthees; route verleggen van verharde 
weg langs de nieuwe beekloop, over de westoever. 

Een deel van deze wensen is opgenomen in het beekherstelproject, een ander deel (nog) 
niet. Onderstaande tabel geeft aan welke wensen gehonoreerd zijn en welke niet. Sommige 
van de in de tabel benoemde wensen zijn al in een eerder stadium integraal onderdeel 
geworden van het beekherstelproject, en daardoor hierboven niet meer als wens beschreven. 
Als een wens niet gehonoreerd is, is dit in de tabel gemotiveerd. 
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Wens Locatie Wens van In projectplan Toelichting 

graven poel oude meanderbocht waterschap ja grond is gekocht door het waterschap (WS) 

Aanzet drie 
meanderbochten 

Stroomopwaarts van de 
spoorlijn 

waterschap 1e wel, 2e en 3e 
niet 

grond bij 1e bocht is eigendom WS; de 
overige twee niet en is ook niet te verwerven 

herstel/verbeteren 
oeverbeschoeiing 

tuin familie bewoner ja is zo afgesproken met eigenaar 

herstel/verbeteren 
oeverbeschoeiing 

tussen spoor en brug 
Smakt 

bewoner ja Voorstel is om bij alle bruggen de huidige 
beschoeiing te vervangen door stenen 
beschoeiing, liefst natuursteen, anders 
schanskorven, om de kwaliteit te verbeteren.  

verkennen kansen 
ijsbaan 

noordzijde Smakterbroek bewoners nee Voorstel is om dit nu te laten. In het 
terreindeel dat nu beschikbaar is, is slechts 
beperkt ruimte. Beter wachten tot plan voor 
Smakterbroek. 

herstel/verbeteren 
oeverbeschoeiing 

net voor en na brug 
Holthees 

waterschap ja Voorstel is om bij alle bruggen de huidige 
beschoeiing te vervangen door stenen 
beschoeiing, liefst natuursteen, anders 
schanskorven, om de kwaliteit te verbeteren.  

uitgraven en herstellen 
kasteelgracht 

kasteel Makken bewoner  nee Herstel van de kasteelgracht is niet 
noodzakelijk vanuit het oogpunt van 
beekherstel. Aankoppeling van de beek is 
niet mogelijk zonder de gracht uit te graven 
en dat is niet mogelijk vanuit archeologisch 
oogpunt (kostbaar onderzoek). Ook betekent 
aankoppelen aantasting van de huidige 
natuurwaarden van geïsoleerde wateren. 

verbeteren 
oeverbeschoeiing bij 
woningen en bruggen 

kasteel Makken waterschap ja, deels de oever aan de kasteelzijde kan voorzien 
worden van natuurstenen oeverbeschoeiing. 
De andere oever kan dan verflauwd worden 
bij het aanvullen van de beekbodem. 

verwerven perceel en 
graven nieuwe loop 

perceel Linders waterschap nee geen eigendom 

graven kwelsloot perceel Linders waterschap nee geen eigendom 

graven nieuwe loop bij Vierlingsbeek waterschap ja is eigendom WS 

nevenloopje net na watermolen waterschap nee geen eigendom 

kappen populieren, 
uitsparen eiken 

traject na watermolen waterschap nee eigenaar heeft tijdens bewonersbijeenkomst 
aangegeven hier niet voor te voelen 

verwijderen uitheemse 
bomen 

traject na watermolen waterschap nee geen eigendom/geen medewerking eigenaar 

herstel archeologische 
site 

‘t Oirtje gemeente nee Herstel archeologische site is niet nodig 
vanuit oogpunt beekherstel. 

erosiebescherming 
veerweg 

buitenbocht bij veerweg bewoner nee Er ligt voldoende steen om erosie tegen te 
gaan.  
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5.  Beschrijving en effecten per deelaspect 
 
5.1 Landschap 
Het ontwerp van de Vierlingsbeekse Molenbeek sluit goed aan op een beeklandschap van 
voor de grootschalige kanalisatie vanaf eind jaren ’30 (zie §3.1). Herstel van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek naar de daadwerkelijk oorspronkelijke vorm, een 
doorstroommoeras is echter niet mogelijk door de toegenomen wateraanvoer via het kanaal 
en de afvoerfunctie van bovenstrooms water uit stedelijk en modern agrarisch gebied. Het 
landschap dat zich de komende jaren verder zal ontwikkelen in het beekdal in de oude 
Maasmeander zal een meer natuurlijk karakter krijgen dan dat van begin 20e eeuw, toen het 
in gebruik was als kleinschalig cultuurlandschap (hooiland, hakhout). Nu zal het accent meer 
komen te liggen op (riet)moeras, vochtig en ruig grasland en volgroeid broekbos.  
 
 

 
 
Foto natuurlijk begraasd beekdal 
 
Daar waar oude beekmeanders traceerbaar zijn, sluit het ontwerp aan op de voormalige 
beekloop. Tussen Holthees en Makken, stroomafwaarts van de Mariakapel is de oude 
beekloop (ca. 1810) in het maaiveld herkenbaar: in de vegetatie zijn zogenaamde crop 
marks te zien. Op deze locatie wordt de oude loop gebruikt als nieuwe loop: de oude 
meanders worden opnieuw uitgegraven, uitgezonderd waar deze te dicht bij het spoortalud 
komen. Hiermee wordt het proces van meandering op gang gebracht, waarbij de beek zijn 
loop zelf weer kan gaan verleggen.  
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De dimensies van de beek (dwarsprofiel) zijn eveneens gebaseerd op de oude beekloop, en 
zodoende passend bij de dimensies van het landschap. De diepte en breedte van die nieuwe 
loop zijn gebaseerd op oude gegevens (ca. 1930) en op het benedenstroomse gedeelte van 
de beek dat nooit heringericht is. Dit maakt het landschap aantrekkelijker en natuurlijker. 
 
Na de herinrichting volgens het ontwerp zal de beek steeds natuurlijker worden, door de 
kracht van de herstelde landschapsvormende processen. Overstromingen, erosie en 
sedimentatie zullen het landschap verder vormen: een voortdurend veranderend landschap 
in beweging. Natuurlijke begrazing zal deze landschapsvormende processen verder kunnen 
versterken, zeker als daarbij hoger gelegen droge bossen en graslanden verbonden zijn met 
het lager gelegen natte beekdal. 
Door hermeandering neemt de verscheidenheid toe en ontstaan er habitats die momenteel 
ontbreken in de Vierlingsbeekse Molenbeek. Een meer natuurlijke loop herbergt veel variatie: 
in waterdiepten, in stroomsnelheden en in substraattypen (slib, hout, zand, etc.). Dit komt 
de biodiversiteit ten goede, ook die van de soortgroepen in de KRW-maatlatten (vis, 
ongewervelde dieren, fytobenthos en vegetatie). 
 

5.2 Natuur 

In deze paragraaf wordt uiteengezet welke natuurambities kunnen worden gerealiseerd of 
mogen worden verwacht bij de geplande herinrichting van de Vierlingsbeekse Molenbeek. De 
voorkeur gaat hier uit naar het gebruik van de term natuurambities omdat deze in het geval 
van meer systeemgerichte herinrichting en beheer beter bruikbaar is dan de term 
natuurdoeltypen. Bij natuurdoeltypen wordt van te voren al een beheervorm vastgelegd (bijv. 
vochtig hooiland) terwijl het gebied ook op een andere manier kan worden beheerd. Eerst 
wordt nog een beknopt overzicht gegeven van bestaande natuurwaarden.  

5.2.1 Actuele natuurwaarden 
Aquatisch  
Onderzoek naar vis in 2003 en 2009 in de Vierlingsbeekse Molenbeek (Spikmans e.a., 2004; 
Hop e.a., 2010) heeft uitgewezen dat in het gestuwde traject (Afleidingskanaal) limnofiele 
(vegetatieminnende) en eurytope (indifferente) vissoorten domineren: paling, snoek en zeelt. 
Minder dan 20% van de gevangen biomassa vis bestaat uit stroomminnende soorten 
(riviergrondel, bermpje). In het mondingsgebied van de beek in de Maas domineren eurytope 
soorten (driekwart van de biomassa bestaat uit baars). Limnofiele en rheofiele 
(stroomminnende) soorten zijn schaars. Vanuit de Maas kunnen allerlei rheofiele vissoorten 
de beek opzwemmen tot aan de watermolen. Alleen met extreem hoogwater kunnen 
rheofiele soorten de molen passeren en bovenstrooms in het beekdal terecht komen.  

Op het Brabantse traject groeit vooral Liesgras en Mannagras in en langs de beek. 
Bovenstrooms in de Loobeek zijn lokaal wel waterplanten gekarteerd zoals Kikkerbeet, 
Drijvend fonteinkruid en Kleine egelskop. In de Loobeek komen bovenstrooms van de lozing 
van RWZI-effluent op sommige trajecten macrofauna soorten voor die kenmerkend zijn voor 
langzaam stromende middenlopen/ benedenlopen op zand. De meeste soorten indiceren 
echter ongunstige, eutrofe situaties (Brugmans, 2009). In het ongekanaliseerde traject in het 
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Maasdal komen naar verwachting de meest interessante aquatische soorten voor, maar hier 
is geen uitgebreid onderzoek naar gedaan. In ieder geval is bekend dat hier de 
Weidebeekjuffer leeft, een libellensoort waarvan de larven in stromend water leven. In het 
gestuwde mondingsgebied van de Vierlingsbeekse Molenbeek groeit vrij massaal Gele 
plomp.  

Terrestrisch 
Rondom de beek is het voorkomen bekend van de volgende, minder algemene soorten: das, 
bever (monding), ijsvogel, geelgors, groene specht, bosanemoon, daslook en dotterbloem. 
Broedvogelonderzoek in 2012 heeft uitgewezen dat er sprake is van een gevarieerde 
broedvogelbevolking in het onderzoeksgebied met soorten als appelvink, kleine bonte 
specht, nachtegaal, roodborsttapuit, sperwer en wielewaal (Felix & Kurstjens, 2012).  

5.2.2 Te verwachten natuurwaarden  
Vegetatie  
In het Maasdal met zijn voedselrijke kleiige bodems komen bloemrijke graslanden, ruigten 
en struwelen tot ontwikkeling. Op plaatsen met zandige bodems treffen we stroomdalflora 
aan met tal van zeldzame en karakteristieke planten uit het rivierengebied. Op vaak 
overstroomde locaties zoals langs de oevers van de Maas of natte laagten langs de beek kan 
zachthoutooibos (wilgenstruweel) groeien, dat op termijn overgaat in vochtig 
hardhoutooibos met veel es en els.  
In de oeverzone van de rivier groeien waterplanten als Gele plomp en Rivierfonteinkruid. 
Langs de beek in het mondingsgebied groeit een moerasruigte in de oeverzone. Op wat 
meer stroomluwe plekken in de beek groeien lokaal waterplanten als Sterrenkroos en 
Aarvederkruid. 
Daar waar de beek in de Oude Maasmeander stroomt, buiten de rivierdynamiek van de 
Maas kunnen vergelijkbare vegetaties tot ontwikkeling komen evt. ook aangevuld met 
verschillende soorten fonteinkruid. Doordat de beekdynamiek minder heftig is dan die van 
de Maas krijgen andere vegetaties meer ruimte. Het gaat onder meer om vochtige 
graslanden, (riet)moeras en elzenbroekbos op locaties die vrij langdurig nat zijn. 
 
KRW: de macrofyten.  
De relatief soortenarme bedekking met dominantie van Kleine egelskop en Liesgras zal door 
de toenemende ruimtelijke variatie en hogere stroomsnelheid naar verwachting afnemen, en 
plaats maken voor een soortenrijkere begroeiing, Het ondiepere water biedt meer kansen 
voor submerse (ondergedoken) vegetatie: bovendien zal door de toegenomen 
stroomsnelheid het doorzicht groter zijn. en zal het licht de bodem gemakkelijker bereiken. 
Door de snellere afvoer van nutriënten zal de kroosbedekking afnemen (nu: 25%, doel: 3%) 

KRW: Fytobenthos 
Voor deze soortgroep lijkt in de huidige vooral de waterkwaliteit een belangrijke beperkende 
factor, gezien de hoge abundantie van Gomphonema parvulum, een ‘verontreinigingsoort’. 
Toenemende stroomsnelheden, snellere afvoer van nutriënten en een hogere zuurstofgraad 
zullen de uitgangssituatie voor het fytobenthos verbeteren. 
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Fauna 
Realisatie van het beekherstel project waarbij een vistrap is aangelegd, 
herinrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd en (deels) wordt ingezet op een beheer met 
extensieve begrazing, zal naar verwachting leefgebied voor de volgende dier(groep)en 
opleveren.  

- Bever en Otter zijn watergebonden zoogdieren die beide veel langs beken voorkomen 
resp. voorkwamen (zie ook kader Ontsnippering voor fauna); mogelijk gaat ook de 
zeldzame Waterspitsmuis op termijn van de natuurlijke oevers en beken profiteren.  

- Veel vleermuizen foerageren graag in de omgeving van water vanwege het 
aantrekkelijke voedselaanbod; mogelijk profiteert een vrij zeldzame soort als de 
Franjestaart van het beekherstel. De soort is o.a. bekend van de nabijgelegen 
Oostrumse Beek.  

- Qua broedvogels mogen IJsvogel en Grote gele kwikstaart verwacht worden; 
oevererosie en omgevallen bomen (wortelkluiten) zorgen voor potentieel geschikte 
broedplaatsen. Vochtige, beekbegeleidende ruigten en bosjes vormen broedbiotoop 
van soorten als Blauwborst, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger en 
Zomertortel. Mogelijk duikt een soort als Waterral op in moerassige delen.  

- Amfibieën zijn qua voortplanting beperkt tot visarme wateren zoals de grachten van 
het voormalig kasteel Makken en oude geïsoleerde meanders. Het gaat in dit gebied 
naar verwachting vooral om algemene soorten m.u.v. de Alpenwatersalamander.  

- KRW: Door het opheffen van barrières voor vismigratie kunnen rheofiele soorten in 
principe het gehele beekdal koloniseren, met een zwaartepunt in de stromende 
middenloop en benedenloop. De huidige rheofiele gemeenschap (bestaande uit 
voornamelijk bermpje en riviergrondel) wordt beduidend soortenrijker. Het gaat 
daarbij onder meer om Barbeel, Beekforel, Beekprik, Kopvoorn, Kwabaal, Rivierprik, 
Serpeling, Sneep en Winde. 

- KRW: met de toegenomen variatie in waterdiepte, stroomsnelheden en substraattypen 
ontstaat er een breed scala aan leefgebieden voor macrofauna. Denk hierbij aan 
stroomluwe binnenbochten met fijn substraat, sneller stromende zandige delen, 
water- en oevervegetatie en (dood) hout in het water. 

- KRW: Onder de insecten (macrofauna) ontstaan er eveneens meer mogelijkheden voor 
rheofiele soorten (Weidebeekjuffer), maar ook voor tal van soorten van ruige vochtige 
graslanden en zoom-mantelvegetaties (Moeras- en Gouden sprinkhaan).  

- De aquatische macrofauna van de benedenlopen van laaglandbeken is gevarieerd 
maar bestaat vooral uit eendagsvliegen, (veder)muggen en kokerjuffers (Provincie 
Limburg, 2002).  
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Landschapsbeelden met vochtig bloemrijk 
grasland, wilgenstruweel met zeggenmoeras, 
elzenbroekbos en beek met omgevallen 
bomen (bron: Petra Verstappen).  
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------------------------- Kader ontsnippering voor fauna ---------------
----------Een van de doelstellingen van het project betreft het bevorderen van 
vismigratie door het opheffen van stuwen. Bij de te behouden stuw rond de Beekse Molen is 
in een apart deelproject een vispassage aangelegd. 

Daarnaast dient bij de herinrichting ook rekening te worden gehouden met andere 
beschermde fauna zoals das, bever en in toekomst ook de otter. Dassen leven momenteel 
onder meer in het talud van de Dokterskuul en deze clan maakt onderdeel uit van de grote 
populatie dassen in het Maasheggengebied bij Boxmeer. De dassen zijn bij hun 
verplaatsingen niet specifiek aan het beekdal gebonden, maar ze gebruiken (vaste) wissels 
verspreid over het (agrarische) landschap. Daarbij maken ze vaak wel gebruik van allerlei 
landschapselementen zoals heggen of bosjes.  

In het mondingsgebied leven sinds 2003 een of meerdere bevers. Voor 2003 heeft er ook al 
enkele jaren een bever gezeten. Voortplanting is nog niet met zekerheid aangetoond; 
mogelijk betreft het vooralsnog een solitair dier. Er is in ieder geval één beverburcht bekend 
uit een hoge oever langs de beek. De watermolen vormt op zich geen harde barrière voor de 
bever omdat de dieren de beek uit kunnen klimmen en dan de beek weer opzoeken na de 
stuw/ watermolen. Op die manier kunnen de bevers ook de bovenstroomse delen van het 
beekdal koloniseren. Zo heeft zich in 2007 bovenstrooms langs het Afleidingskanaal 
(tijdelijk?) een bever gevestigd in de omgeving van de Ballonzuilbossen. Bevers verplaatsen 
zich bij voorkeur via het water en het is bekend dat ze graag gebruik van vispassages (o.a. 
Leudal in Midden-Limburg). De realisatie daarvan zal de kolonisatie van de rest van de beek 
door bevers naar alle waarschijnlijkheid bespoedigen.  

In het Maasdal wordt momenteel gewerkt aan de terugkeer van de otter. Vooral het midden 
en noorden van het Limburgse Maasdal (rivier, plassen en zijbeken) is in potentie geschikt 
voor een populatie otters (Kurstjens e.a. 2009). Er zal flink geïnvesteerd worden in het 
ontsnipperen van beekdalen door het verbeteren van de passage van beek-weg kruisingen. 
In tegenstelling tot bevers bewegen otters zich bij voorkeur lopend langs de oever. Bij 
bruggen of duikers met onvoldoende droge passage mogelijkheden hebben otters de 
neiging om via de weg over te steken met alle risico’s van dien. Via het aanbrengen van 
loopplanken en rasters e.d. kunnen dergelijke migratieknelpunten voor otters en andere 

fauna (zoals bunzing) opgelost worden.  

Voor otters vormen de duikers bij Holthees en die 
van de spoorlijn nog een potentieel 
migratieknelpunt omdat een droge passage 
ontbreekt. Op de andere locaties zijn 
pijlerbruggen aanwezig die relatief goed 
passeerbaar zijn. 	  

Voorbeeld van goed voor fauna passeerbare 
pijlerbrug over de Vierlingsbeekse Molenbeek. 

Bevers zwemmen via de beek onder de brug door. Voor otters en andere landdieren is er aan 
weerskanten van de beek een droge passage aanwezig. 
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---------------------------------- Einde kader -----------------------
---------- 	  

5.3 Water 
	  
Waterstanden 
Met het afvoermodel Sobek 1D is het waterstandverloop van de nieuwe beekbedding 
doorgerekend. Deze uitkomsten zijn vergeleken met berekeningen die aan de huidige 
bedding zijn gedaan. Zo komen de verschillen in beeld en kan nagegaan worden of de 
gewenste doelen gehaald worden: een natuurlijkere beek met ondieper water, dat sneller 
stroomt en ’s winters (op plaatsen waar dat geen problemen oplevert) buiten haar oevers 
treedt.  
Om deze vergelijking goed te kunnen maken zijn 5 situaties doorgerekend: 

- Lage zomerafvoer 
- Gemiddelde zomerafvoer 
- Gemiddelde winterafvoer 
- Maatgevende afvoer (dit is een afvoer die gemiddeld 1x per jaar optreedt) 
- Extreem hoogwater (een afvoer die eens in de 10 jaar optreedt). 

 
Van al deze situaties is zowel de waterstand als de stroomsnelheid berekend.  
 
Lage zomerafvoer 
In deze situatie verandert er relatief weinig met de huidige situatie. Omdat de stuwen zijn 
verwijderd is de waterstand net bovenstrooms van de plek van de stuwen tot ca 50 cm lager. 
Dit effect is ongeveer halverwege de voormalige stuwpanden uitgewerkt en bovenstrooms in 
deze stuwpanden is de waterstand bij lage zomerafvoer iets hoger dan in de huidige situatie. 
De stroomsnelheden nemen nog maar weinig toe. Over het grootste deel van het traject 
treden bij zeer lage zomerafvoeren in de nieuwe situatie snelheden op tot 0,1-0,15 m/s. Dit 
is beduidend beter dan in de huidige situatie en voldoet aan de KRW norm (>= 0,1 m/s). 
 
Gemiddelde zomerafvoer 
Bij een gemiddelde zomerafvoer zijn de verschillen al veel groter. In figuur 5.1 is in een 
profiel de nieuwe waterstand (in rood) vergeleken met de huidige waterstand. Door de 
hogere bodemligging van de nieuwe bedding is de waterstand op de meeste plaatsen hoger 
dan in de huidige situatie, alleen net bovenstrooms van de stuwen niet. Omdat de stuwen 
zijn vervallen, loopt de waterstand over het hele traject geleidelijk af, behalve in het gedeelte 
voor de stuw bij de watermolen, daar is de situatie ongewijzigd. Stroomafwaarts van de 
watermolen nemen de waterstanden ook iets toe, als gevolg van de verhoogde bodem en de 
peilverhoging in de Maas. 
 
Omdat de beek nu over het grootste gedeelte weer onder verhang staat, is de 
stroomsnelheid flink toegenomen (zie figuur 5.2). Van een vrijwel stilstaande beek met water 
dat vaak niet meer dan 0,1 m/s stroomt, treedt nu over een groot traject een stroomsnelheid 
op tot tussen de 0,2 en 0,25 m/sec. Voor veel stroomminnende vissen en andere diersoorten 
van stromend water zijn dit ideale stroomsnelheden. De doelen van de KRW worden hiermee 
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dan ook goed gehaald. Stroomafwaarts van de molen is de stroomsnelheid weinig veranderd. 
Het effect van het hogere Maaspeil wordt dus goed gecompenseerd door de hogere bodem, 
zonder die verhoging zou de stroomsnelheid juist zijn afgenomen. De agrarische percelen 
tussen Holthees en Makken op de rechteroever van de beek liggen op een hoogte tussen 
15,2 en 15,7 meter +NAP. De laagste gedeelten hebben onder gemiddelde 
zomeromstandigheden nog steeds een drooglegging van ca. 75 cm. 
 

 

Figuur 5.1: Vergelijking waterstand bij gemiddelde zomerafvoer. 
 

 
 
Figuur 5.2: Stroomsnelheid in de huidige situatie (links) vergeleken met de nieuwe situatie 
(rechts) 
 
Gemiddelde winterafvoer (figuur 5.3) 
Het gemiddelde winterpeil ligt over het hele traject ca. 20–30 cm hoger dan het nieuwe 
gemiddelde zomerpeil. In vergelijking met de huidige situatie is het waterpeil ter hoogte van 
de huidige stuwen vrijwel gelijk aan of iets lager dan de huidige waterstand. Stroomopwaarts 
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van de stuwen neemt het waterpeil dan langzaam toe; net benedenstrooms van de huidige 
stuwen is het waterpeil in de nieuwe situatie ca. 30 cm hoger dan in de huidige situatie. Het 
blijft bij deze waterstand overal nog binnen de nieuwe bedding en overstromingen treden bij 
gemiddelde winterafvoeren nog niet op. Dat is ook niet de bedoeling.  
De stroomsnelheid neemt bij gemiddelde winterafvoeren verder toe, tot tussen de 0,25 en 
0,45 m/s. Dit is de stroomsnelheid waarbij fijn zand getransporteerd kan worden door de 
waterstroom, wat belangrijk is voor de morfodynamiek (erosie en sedimentatie) in de beek. 
In de huidige situatie bedroeg de stroomsnelheid bij deze afvoer ca. 0,2–0,3 m/s, wat te laag 
is voor het transport van fijn zand. 
 

 
Figuur 5.3: Vergelijking waterstand bij gemiddelde winterafvoer.  
 
Maatgevende afvoer (1x per jaar afvoer) 
Onder maatgevende omstandigheden is de waterstand ’ca. 0,2-0,5 m hoger dan in de 
huidige situatie. Lokaal zijn er verschillen, zo is de waterstand ter hoogte van de stuwen en 
net bovenstrooms er van maar weinig hoger, terwijl het net benedenstrooms van de stuwen 
het sterkst verhoogd is. Het grootste verschil treedt op net benedenstrooms van de stuw van 
Makken, waar het tot ca. 65 cm hoger is. In Smakt is de waterstand net benedenstrooms van 
de stuw van Holthees veel minder verhoogd (ca. 35 cm) vanwege het feit dat de oude 
bedding hier bij hogere afvoeren nog een deel van de afvoer voor zijn rekening neemt. Net 
bovenstrooms van de stuw van Holthees is het peil even hoog als in de huidige situatie, om 
verder stroomopwaarts van deze stuw langzaam op te lopen tot ca. 25 cm. Vanwege het 
hogere peil overstromen de oevers van de beek onder deze omstandigheden vaker dan in de 
huidige situatie. Dit gebeurt in het traject tussen Holthees en Makken en stroomafwaarts van 
Makken tot halverwege Vierlingsbeek. Tussen Smakt en Holthees treedt het water ook buiten 
de bedding; dit water vloeit deels af naar het Smakterbroek, waarvan de lagere delen 
overstromen. De woningen in Smakt en Holthees worden door het water niet bereikt. Na een 
overstroming zal het waterpeil in de beek na 1 of 2 dagen weer naar gemiddelde 
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winterpeilen zakken, terwijl het in de ondergelopen oeverlanden langer zal blijven staan. 
Tijdens een overstroming zal zand en slib dat door de beek wordt meegevoerd op de oever 
worden afgezet. Ook in de huidige situatie is dit al het geval (zie figuur 5.4), maar het 
gebeurt nu vaker. Het slib in de beek is voedselrijk en deels vervuild. Het voedsel zorgt er 
voor dat zich hier een voedselrijke vegetatie ontwikkelt, wat gebruikelijk is in dalen die vaak 
overstromen.  
 

 
Figuur 5.4: Vergelijking waterstand bij maatgevende afvoer; hierbij is 10% klimaatcorrectie 
doorgevoerd 
 
De stroomsnelheden zijn in de nieuwe situatie onder maatgevende omstandigheden lager 
dan in de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de beek buiten haar oevers 
treedt, waardoor de stroomsnelheid sterk wordt afgeremd.  
 
Bergingsfunctie  
Door het verdwijnen van de landbouw in het dal van de Vierlingsbeekse Molenbeek is er 
ruimte ontstaan om de sponsfunctie van het stroomgebied te herstellen. Het ontwerp voor 
het beekherstel maakt hier optimaal gebruik van: door de smallere en ondiepere bedding 
treedt de beek al bij lagere afvoeren buiten haar oevers, waarbij het water over de oevers van 
het gehele beekdal wordt verdeeld. De verkleinde loop zelf zal meanderend door het beekdal 
gaan, water bergend in bochten en vegetatie. Hierdoor buffert het beeksysteem waterpieken 
en ook droogteperioden: in natte perioden wordt er water vastgehouden, in droge tijden 
nageleverd, zoals een spons. In de huidige situatie blijft het water bij een maatgevende 
waterstand overal binnen de bedding (zie figuur 5.4.a). In figuur 5.4.b is afgebeeld hoe de 



74	  
	  

situatie is veranderd na het uitvoeren van het beekherstel; een deel van beekdal overstroomt 
nu wel tijdens een maatgevende afvoergolf.  
 
De lagere gronden in het gedeelte tussen Holthees en Makken en tussen Makken en 
Vierlingsbeek staan 0 tot 20 cm onder water. Op plaatsen waar depressies in het terrein 
liggen, zoals op de linkeroever voor Makken en in het moerasbosje tegenover Vierlingsbeek 
loopt het op tot 40 cm. Tussen Smakt en Holthees treedt het water net buiten de oever, maar 
onvoldoende om het Smakterbroek in te stromen. Het ontwerp is zo afgestemd dat 
woonhuizen in Smakt en Holthees bij een dergelijke extreme situatie niet overstromen.  
 
In het traject tussen Smakt en Holthees stijgt de waterstand onder maatgevende situaties 
naar ca 15,2 meter. In de huidige situatie is dat 14,9 meter en zonder klimaatcorrectie was 
het 15,15 meter. Door deze verdere stijging zou het water net over het maaiveld in de 
richting van het Smakterbroek stromen. Langs de afwateringssloot liggen daar enkele 
laaggelegen stukken met als laagste punt 14,6 m; dit zijn particuliere percelen. Om dit te 
voorkomen is besloten om oostelijk van de nieuwe loop de bodem wat op te hogen, tot een 
lage wal die tot ca 15,4 m hoogte reikt. Dit gebeurt op een perceel dat al in eigendom is, het 
huidige maaiveld (dat al grotendeels tussen 15,2 en 15,4 ligt) op te hogen tot 15,4 m. De 
aanvullingen blijven dus zeer beperkt. Door het Smakterbroek zo af te schermen, 
overstroomt het pas boven de 15,4 m. De overstromingsfrequentie is dan weer vergelijkbaar 
met de huidige situatie. 	  

  
Zwart: huidige hoogtelijnen; Rood: ophogingen van laagtes met ca. 20 cm, tot 15,4 m +NAP	  
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Figuur 5.4a en b: Kaart van het gebied dat tijdens een maatgevend hoogwater 1 x per jaar) 
overstroomt met beekwater in de huidige situatie (a) en de nieuwe situatie (b), incl. 10% 
klimaatcorrectie.  
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Met het model Ybrahim zijn de effecten van het veranderde waterstandsverloop op de 
grondwaterstand doorgerekend. Hieronder zijn de kaartbeelden opgenomen die de 
veranderingen weergeven tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie, bij 
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). 

 
LET OP: in deze kaarten zijn zeer veel maatregelen doorgevoerd, de herinrichting van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek is slechts een klein onderdeel hiervan!  

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Verandering GHG situatie na herinrichting ten opzichte van huidige situatie 

 

 

Verandering (cm) 
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Verandering GLG situatie na herinrichting ten opzichte van huidige situatie 

In bovenstaande verschilkaarten zijn de volgende maatregelen doorgevoerd: 

- NLP-maatregelen in beheergebied WPM 
o Effecten van de ingrepen in de Loobeek (hermeandering, stuwen verwijderen). 

Deze zijn zichtbaar linksonder in het kaartbeeld in de vorm van vernatting 
(blauwe zone) 

- Maatregelen opgenomen in Zandmaas en gepland vóór 2018 (o.a. peilopzet Maas en 
hoogwatergeul Well-Aaijen);  

o Deze zijn zichtbaar in banen langs de Maas, evenwijdig aan de rivier, rechts in 
het kaartbeeld (blauwgroene tot groene zone) 

- Stopzetten drinkwaterwinningen Boxmeer en Vierlingsbeek 
o De effecten hiervan zijn op de kaart op twee plaatsen zeer duidelijk zichtbaar:  

 Tussen Makken en Vierlingbeek; grote blauwgroene ovaal.  

Verandering (cm) 
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 In het gehele linkerdeel van de kaart (vernatting, blauwtinten) 
 
Wat er overblijft aan verschillen, zijn de effecten van de maatregelen in het kader van  de  
herinrichting Vierlingsbeekse Molenbeek. Deze zijn in het kaartbeeld slechts één cel breed,  
aan weerszijden van de beek. Samenvattend is er een klein negatief effect van de 
herinrichting. 
 
Het gaat om de volgende effecten:  

o Bovenstrooms van de beide te verwijderen stuwen Makken en Holthees vindt 
een lichte verdroging plaats, een grondwaterstanddaling van 5-15 cm 

o In het traject tussen Holthees en Makken: 5-10 cm natter door herprofilering 
van de beekloop (bodemophoging en versmallen) 

o Ook bovenstrooms nabij de snelweg: verhoging 5-10 cm  
 

De stuw bij de watermolen blijft, dus er zijn geen effecten op de grondwaterstanden tussen 
Makken en de watermolen; de wijzigingen die hier zichtbaar zijn, zijn het gevolg van het 
stoppen van grondwaterwinning. 
Benedenstrooms van de watermolen tot aan de Maas: geen effecten van de herinrichting, de 
zichtbare wijzigingen zijn het gevolg van de peilopzet Maas. 
 
Het was de intentie om door middel van het verondiepen en versmallen van de beekloop de 
grondwaterstanden te verhogen. Dit is direct bovenstrooms van de te verwijderen stuwen 
niet volledig mogelijk gebleken; de verlaagde grondwaterstanden ten gevolge van het 
verwijderen is hier niet helemaal weggenomen. Verdere profielaanpassingen bleken niet 
mogelijk, aangezien dan bij hoge afvoeren de capaciteit niet voldoende zou zijn om 
wateroverlast in Smakt en Holthees te voorkomen. 
 

Kwaliteit 
Het beekherstel draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. 
Door het verwijderen van de stuwen en herstel van het natuurlijk verhang neemt de 
stroomsnelheid toe. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water en wordt het overschot aan 
nutriënten sneller afgevoerd. 
De waterkwaliteit zal verder verbeterd worden door het ontstaan van doorstroommoerassen 
(helofytenfilters): er zijn er twee opgenomen in het ontwerp, ten zuidwesten van Holthees en 
ten zuiden van Makken. De moerasplanten nemen de voedingstoffen op uit het water dat 
langzaam door deze moerassen stroomt: bij het uitstromen terug in de beek is het water 
schoner dan bij de binnenkomst bovenstrooms.  
Daar waar de kweldruk hoog is, ter hoogte van de Mariakapel, zijn doodlopende armpjes aan 
de nieuwe beekloop toegevoegd. Het zijn delen van de oude beek loop die niet dichtgegooid 
zijn; hierdoor stroomt er lokaal instromende schone kwel het systeem in. Dit vereist een 
nauwgezet ontwerp: doodlopende delen die geen kwel aanboren, zullen door de lage 
stroomsnelheid juist verworden tot een algensoep. 
Ten slotte remt beschaduwing van het beekwater (bomen op de zuidoever) de algenbloei. In 
het traject ter hoogte van de Steenovenkamp en de Ezelshemel wordt de Vierlingsbeekse 
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Molenbeek door het bos geleid, waardoor de beschaduwing toeneemt. Dit zal de 
waterkwaliteit nog wat verbeteren; op deze locatie is dat extra gewenst omdat door het 
behoud van de stuw bij de molen de stroomsnelheid hier afneemt. 
	  

5.4 Landbouw 
De landbouw heeft zich de laatste jaren gedeeltelijk teruggetrokken uit het dal van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek. De relatief kleinschalige en vrij natte gronden zijn voor de 
moderne landbouwbedrijven minder interessant. Het gaat vrijwel steeds om 
graslandpercelen, De dalvlakte is ook aangemerkt als EHS-gebied en er is door DLG en het 
waterschap grond gekocht om om te zetten in natuurgebied. Op de hogere flanken van het 
dal, bovenaan de terrasrand, is de bodem droger en geschikt voor akkerbouw en 
bomenteelt. Tussen Makken en Vierlingsbeek bevindt zich in de dalvlakte nog een vrij groot 
landbouwperceel op de westelijke oever. Tot medio 2012 was het niet gelukt om dit perceel 
te kopen. De ingrepen in de beek blijven in dit traject daarom beperkt. Stroomafwaarts van 
de molen gaat het beekdal over in de uiterwaarden van de Maas. De gronden aan 
weerszijden van de beek zijn hier in agrarisch gebruik (grasland) behalve het perceel waartoe 
’t Oirtje behoort. Het gaat meest om grasland, maar een aantal kleinere percelen ligt braak 
en is verruigd. Op de hogere gronden liggen hier ook enkele akkers. De ingrepen in dit deel 
van het traject zijn beperkt en het agrarisch gebruik van de gronden wordt hier niet of 
nauwelijks beïnvloed. Wel liggen hier mogelijkheden voor particulier natuurbeheer.  
 
5.5 Recreatie 
Een aantrekkelijker en spannender gebied om van te genieten: dit kan door het ontwerp 
nauw aan te laten sluiten bij de natuurlijke kenmerken van de beek en de cultuurhistorie van 
het gebied. Denk hierbij aan een beek met snel en langzaam stromend water, bochten en 
omgevallen bomen om te struinen en te klauteren, en bloemen- en rietvelden met vlinders 
en vogels. Denk aan een gemarkeerde oude steenoven en een Ezelshemel, die beide tot de 
verbeelding spreken en de geschiedenis laten herleven. 
De beek zal na herinrichting gevarieerder worden, maar niet alleen maar wild. Ze zal op 
trajecten gemakkelijk toegankelijk zijn, en op andere plekken avontuur bieden; voor ieder 
wat wils. 
Omwonenden en bewoners van Vierlingsbeek en Holthees hebben verschillende wensen voor 
recreatiemogelijkheden geuit. Deze zijn zoveel mogelijk opgenomen in het ontwerp. 
Stroomafwaarts van de stuw Holthees loopt een verhard wandelpad; de nieuwe beekloop 
komt hier verder vandaan te liggen. Dit pad langs de oude loop blijft behouden; er komt 
geen verhard pad langs de nieuwe loop, maar het streven is dat het natuurgebied en de 
route langs de beek vrij zijn om te lopen/ struinen. Bij het monument komt de nieuwe 
beekloop naar het oude wandelpad toe, zodat het water toch goed te beleven is. 
 
Langs de oostelijke oever van de beek van Smakt tot aan het gemaal is ruimte voor een korte 
wandeling, zodat de nieuwe beekloop ook vanaf het oosten te beleven is. De voorkeur gaat 
uit naar een simpel onverhard pad langs de bovenkant van de oever. Om dit pad mogelijk te 
maken, moet de stuw aan het einde van de ontwatering van het Smakterbroek passeerbaar 



81	  
	  

gemaakt worden voor wandelaars. Dit is mogelijk door het hek op de stuw anders te 
plaatsen.  
 
Stroomafwaarts van de brug van Holthees bestaat de mogelijkheid om het natuurgebied op 
de oostelijke oever van de beek in te gaan. Langs de spoordijk is hiervoor juist voldoende 
ruimte. Wel moet hiervoor de dichte braamvegetatie deels worden verwijderd. Aan het einde 
van dit traject moet, ter hoogte van Makken, nagegaan worden of een verbinding gemaakt 
kan worden met de openbare weg. Hiervoor is overleg nodig met de eigenaar van het terrein. 
Wanneer dit lukt, is een interessante nieuw wandelommetje mogelijk voor de bewoners van 
Holthees. 
 
Ten oosten van de watermolen zijn er suggesties voor een wandelpad langs de beek, 
startend bij de watermolen. Deze voert met een bocht naar het noorden langs de beek naar 
het dorp Vierlingsbeek (via een bestaande dassenwissel?), maar nog beter via een vlonderpad 
over de beek, zodat je door de Maasuiterwaarden langs de oostelijke beekoever, ’t Oirtje en 
de Maasoever kunt lopen. We bekijken de mogelijkheden dit is mede afhankelijk van de 
medewerking van de grondeigenaren; een logische route loopt langs de Dokterskuul.  
5.6 Cultuurhistorie 
 
Beleefbaar maken van de geschiedenis  
In §2.1.3 zijn vier locaties genoemd die de geschiedenis tonen (Sprengers, 2009): de molen, 
kasteel Makken met brug Holthees, archeologisch monument ’t Oirtje en de ‘Steenovensche 
kamp’ met de Ezelshemel. Deze locaties lenen zich goed voor het beter beleefbaar maken 
van de historie van het gebied. 
De huidige molen is goed bereikbaar en goed functionerend; hier is qua cultuurhistorie geen 
verdere optimalisatie te bereiken. Herbouw van de oude molen en landhuis is in feite 
gepasseerd station doordat na de vernieling in de WOII gekozen is voor een moderner huis. 
Pas rond 1970 is de huidige watermolen herbouwd.  
Het herstellen van een deel van de dichtgeschoven grachten van kasteel Makken 
(waterburcht) en het behoud en evt. de restauratie van een oude schuur is wel een wens van 
velen, maar de gronden zijn in particulier eigendom. Het beter zichtbaar maken van ‘t Oirtje 
was eveneens een wens, maar deze is uiteindelijk niet gehonoreerd binnen het 
beekherstelproject. 
 
De Steenovensche kamp en de Ezelshemel kunnen door een markantere aanduiding en 
bijvoorbeeld een informatiebord in het veld ook door leken herkend en beleefd worden.  
 
De aansluiting van de nieuwe beekloop op oude meanderbochten maakt de historie van de 
Vierlingsbeekse Molenbeek eveneens beter zichtbaar in het landschap: zie §5.1. 
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Landschap bij voormalig kasteel ’t Oirtje met op voorgrond kasteelgracht.  
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Bijlagen  

Bijlage 1: KRW karakteristieken Vierlingsbeek (type R5) 
 

Bronnen: 
• Waterschap Aa en Maas Rapportage hydrobiologisch routineonderzoek 

oppervlaktewateren 2010 28 juli 2011 (Grontmij en GWL i.o.v. Waterschap Aa en Maas) 
• Hop, J, T. Vriese en J. va Giels, 2010. KRW visstandonderzoek Aa en Maas (2009) 

Waterschap Aa en Maas. ATKB en Visadvies, in opdracht van Waterschap Aa en Maas. 
• Spikmans, F., A. van Rijsewijk & G. Hoogerwerf. 2004. Vissen in het beheersgebied van 

Waterschap Aa en Maas. Inzicht in de actuele vispopulatie. Stichting RAVON & Bureau 
Natuurbalans-Limes Divergens, Nijmegen.  

Algemeen 
Voor het R5 type (‘langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand’) zijn 
streefbeelden opgesteld met maatlatten voor vier soortgroepen: fytobenthos (draadalgen en 
kiezelwieren), macrofyten (water- en oevervegetatie), macrofauna (ongewervelde dieren 
zoals slakken) en vissen. De maatlatten kijken naar abundantie en 
soort(groep)samenstelling.  
De Vierlingsbeekse Molenbeek is een sterk veranderd water, en hoeft daardoor geen 100% 
op deze maatlatten te scoren; veelal is 60% al voldoende. De huidige scores is echter 
aanzienlijk lager, en de doelstelling van het herstel van de Vierlingsbeekse Molenbeek is 
deze score te verbeteren. 

De Molenbeek is een instabiel systeem, de eindscores fluctueren met het jaar. In 2009 
haalde deze beek net de stromingsbasiskwaliteit (4, voldoende) waardoor toen een eindscore 
van 5 (goed) is behaald. Dit jaar scoren vooral de nevenfactoren slecht, waardoor er een 
geringere eindscore is: het eindoordeel is 3 (matig). 
 
Er is voor de Vierlingsbeekse Molenbeek in het routineonderzoek KRW 2010 gescoord op het 
doeltype landbouw (niet: natuur). Dit is in tegenspraak met de rapportage Ontwerp 
ecologische doelen Kaderrichtlijn water van Waterschap Aa en Maas uit 2008. Hierin is het 
waterlichaam weliswaar als sterk veranderd aangemerkt, maar het streven is de ecologische 
toestand in de Default R5-natuur. Bij het interpreteren van de soortmaatlatten is in deze 
studie zodoende de Default-natuur aangehouden. Bij het visstandonderzoek (Hop, 2010) is 
eveneens uitgegaan van de natuur default. 
 
De Vierlingsbeek scoort in het routineonderzoek KRW 2010 als volgt (EBEObeoordeling): 
VOEDSELSTRATEGIE*    2 (ontoereikend) 
SUBSTRAAT (fysisch habitat)  1 (slecht) 
TROFIE (voedselrijkdom)  2 (ontoereikend) 
SAPROBIE (organische belasting) 5 (goed) 
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STROMING    3 (matig) 
* Hoge score betekent dat de opbouw van de levensgemeenschap in balans is, de voedingstrategieën 
van de macrofaunasoorten zijn dan ruim gevarieerd. 
 
 Aug 2010 (n)** Juni 2010 (n) Juni 2010 % Juni 2010 EKW 
totaal aantal individuen 124  182   
totaal indicatoren 101 173 100  
stroming 23  29 16,7 3 
blad 1 1 0,6 1 
zand 11  42 24,5 - 
plant 52  113 65,1 3 
slib  49 57 32,8 3 
saprobie 14  8 4,6  5 
trofie 41  119 68,6 2 
knipper 11  19 11,0 3 
vergaarder 58  74 42,9 5 
grazer 6 68 39,2 2 
 
** geen ecologische beoordeling mogelijk door te weinig individuen. 
 
Score per soortgroep 
 
Soortgroep Vis Macrofauna Macrofyten Fytobenthos 
EKR Score 0,39 0,31 0,25  0,40 
Doel 0,5 0,6 0,6 0,6 
Score Default R5 natuur4 Matig Ontoereikend Ontoereikend Matig 
 
Vis 
De visstand is getoetst aan de maatlat voor natuurlijk wateren van het type R5 en beoordeeld 
door middel van de gebiedsspecifieke doelen. Onderstaande passages volgen uit de 
rapportage 2009 (Hop, 2010); dit beeld is geheel conform de bevindingen uit 2003 
(Spikmans, 2004); de EKR score is gelijk, en de verklaring hiervoor eveneens. 
 
Samenvatting gegevens waterlichamen R5: Afleidingskanaal en Molenbeek 
Bestandschatting 
- kg/ha     21,5 
- dominante soorten    blankvoorn, riviergrondel 
- aantal/ha     1717 
- dominante soorten    bermpje, riviergrondel, blankvoorn  
 
Aantal soorten     11  
Beschermde/Rode lijst soorten   bermpje, kleine modderkruiper  
Exoten      - 
 
Maatlatbeoordeling 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Waterschap Aa en Maas, 2008. Ontwerp ecologische doelen Kaderrichtlijn water; technisch 
achtergronddocument; afdeling onderzoek en monitoring. 
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Score      0,39 (gelijk aan de score in 2003) 
Gebiedspecifieke maatlat   matig 
(MEP=0,75;goed=0,50;matig=0,32;ontoereikend=0,15;slecht=0,00) 

 

 
Afleidingskanaal, Loobeek en Molenbeek 
De breedte van dit waterlichaam varieert van 4 tot 8 meter, waarbij de waterdiepte maximaal 
1,7 meter is, maar veelal minder dan 1,0 meter. Het doorzicht reikt iets meer dan een halve 
meter. Het substraat bestaat voornamelijk uit zand en hier en daar stortsteen.  
 
Bestandsschatting Afleidingskanaal en Molenbeek 
In het waterlichaam Afleidingskanaal en Molenbeek bevindt zich een geschat bestand van 
21,5 kg/ha en 1.717 stuks/ha. In totaal zijn er 11 soorten aangetroffen, waarvan 7 
eurytoop, 2 limnofiel en 2 rheofiel. Op basis van biomassa wordt het bestand grotendeels 
gevormd door blankvoorn (39%) en riviergrondel (23%) en in mindere mate door snoek (13%), 
bermpje (9%) en zeelt (8%). Het bermpje is de meest voorkomende soort (34%), voor 
riviergrondel (29%), blankvoorn (27%) en driedoornige stekelbaars (8%). Het bestand in het 
Afleidingskanaal is met 34 kg/ha ruim groter dan de 5 kg/ha in de Molenbeek. Met name 
blankvoorn vormt een grotere biomassa in het Afleidingskanaal. 
Van blankvoorn zijn voornamelijk meerzomerige exemplaren aangetroffen. Op basis van de 
bestandschattingen mag aangenomen worden dat de stromingskarakteristieken in dit 
waterlichaam iets meer aanwezig zijn dan in andere waterlichamen, ondermeer door het vrij 
hoge aantalsaandeel van bermpje en riviergrondel. Een tijdelijk hoge afvoer kan er ook tot 
geleid hebben dat het blankvoornbroed uitgespoeld is, al is niet uitgesloten dat deze zich 
tijdens de bemonstering (halverwege oktober) elders gegroepeerd hadden. 
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Lengtesamenstelling Afleidingskanaal en Molenbeek 
De rheofiele soorten bermpje en riviergrondel zijn de meest voorkomende soorten in dit 
waterlichaam. Beide soorten zijn over een brede lengterange aangetroffen, waarbij het 
zwaartepunt bij beide soorten bij 7 à 8 cm lag. Het blankvoornbestand bestaat voor een 
groot deel uit meerzomerige vis kleiner dan 15 cm. Het broedbestand is hierbij klein van 
omvang. Driedoornige stekelbaarzen zijn aangetroffen in de lengterange van 2 tot 6 cm 
 
Knelpunten 
De belangrijkste voorwaarde om het visbestand in de richting van de doelstelling 
(gebiedspecifieke maatlat) te krijgen is de aanwezigheid van stromingskarakteristieken 
enigszins te herstellen. Indien er in een water enige stromingskarakteristieken aanwezig zijn 
wordt dit vaak duidelijk uit een hoger aandeel van de algemene rheofiele soorten 
riviergrondel en bermpje. De afwezigheid van deze soorten of zeer lage abundantie, geven 
aan dat stromingskarakteristieken ontbreken. Hoewel er in het Afleidingskanaal en 
Molenbeek relatief veel riviergrondels en bermpjes zijn aangetroffen, ontbreken andere 
karakteristieke rheofiele soorten. 
 
Macrofauna 
Score 0.31 
Nabij Vierlingsbeek, bovenstrooms van de watermolen werd de zeldzame watermijt Oxus 
ovalis gevonden. In heel Nederland zijn tientallen vondsten bekend, maar uit Brabant slechts 
enkele waarnemingen. De soort wordt meestal gevonden in zeer zoete sloten en vijvers met 
een laag nutriëntengehalte. 
Als stromingsminnende soorten zijn de muggenlarven Tanytarsus pallidicornis en 
Paratendipes albimanus gevonden. Deze laatste soort is ook in voorgaande jaren gevonden. 
Ook de Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) is aangetroffen, een soort van langzaam 
stromende beken. 
 
Macrofyten  
Abund./groeivormen: 0.30  
Soorten: 0.20 
De oevervegetatie bestaat voornamelijk uit liesgras en groeit op sommige plaatsen tot ver in 
de watergang door. De bedekking is maximaal 50%. Submerse (ondergedoken) vegetatie is 
beperkt aanwezig (bedekking tot 10%; streefbeeld HOW = minimaal 45%) en bestaat 
voornamelijk uit sterrenkroos, schedefonteinkruid en grof hoornblad. In de Vierlingsbeekse 
Molenbeek is 25% van het wateroppervlak bedekt met kroos (streefbeeld = max. 3%). De 
maatlatscore is zodoende onvoldoende tot slecht. 

Fytobenthos 
Score: 0.40; de Molenbeek scoort slecht vanwege een hoge abundantie van Gomphonema 
parvulum, een echte ‘verontreinigingssoort’. 
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Bijlage 2. Vergunningscan 
De vergunningenscan is separaat bijgevoegd. 

Bijlage 3. Effectbepaling waterstanden 
Lage zomerafvoer à Zijaanzicht waterstand (t.o.v. huidige situatie) + kaartje stroomsnelheid  
Gemiddelde zomerafvoer à Zijaanzicht waterstand (t.o.v. huidige situatie) + kaartje 
stroomsnelheid 
Gemiddelde winterafvoer à Zijaanzicht waterstand (t.o.v. huidige situatie) + kaartje 
stroomsnelheid 
Maatgevende afvoer à Zijaanzicht waterstand (t.o.v. huidige situatie) + kaartje 
stroomsnelheid 
November 2010 à Kaartje inundatie 
November 1998 à Kaartje inundatie 

Bijlage 4. Grondbalans  
 
De beekloop binnen het projectgebied is 5135 m lang en is verdeeld over de volgende 4 
trajecten: 

-‐ Begin projectgebied – brug Smakt:    595 m 
-‐ Brug Smakt – brug Makken:  1.535 m 
-‐ Brug Makken – watermolen:  1.470 m 
-‐ Watermolen – monding Maas: 1.535 m 

 
De nieuw loop is 285 m langer en meet 5.420 m. De lengte is als volgt over de trajecten 
verdeeld. 

-‐ Begin projectgebied – brug Smakt:    595 m 
-‐ Brug Smakt – brug Makken:  1.710 m 
-‐ Brug Makken – watermolen:  1.580 m 
-‐ Watermolen – monding Maas: 1.535 m 

 
De nieuw gegraven loop ligt in het traject tussen de brug van Smakt en de Watermolen.  Van 
de nieuwe lengte van dit traject (3.290 m) wordt 2.400 m nieuwe beekloop gegraven. 
Hiervoor moet ca. 14.000 m3 grond vergraven worden. Een deel van de nieuwe loop valt in 
trajecten van de oude loop, daar is in deze uitkomst rekening mee gehouden.  
De grondbalans is niet sluitend. De hoeveelheid grond nodig voor de opvulling bedraagt ca. 
29.500 m3. Aanvulling vindt plaats in alle 4 de trajecten. De hoeveelheid te graven en op te 
vullen grond is als volgt over de trajecten verdeeld.  

     graven  opvullen 
-‐ Begin projectgebied – brug Smakt:         0 m3   1.800 m3 
-‐ Brug Smakt – brug Makken:  9.000 m3 11.500 m3 
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-‐ Brug Makken – watermolen:  5.000 m3 12.000 m3 
-‐ Watermolen – monding Maas:         0 m3   4.200 m3 

 

Nog	  niet	  verwerkt	  in	  deze	  berekening:	  grond	  benodigd	  voor	  ophoging	  van	  particuliere	  percelen	  
rondom	  Holthees.	  	   

Bijlage 5. Beheervisie 
Separaat bijgevoegd 

Bijlage 6. Kostenraming  
PM 

Bijlage 7. Planning  
PM 

	  

 
 
 


