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Samenvatting 
 
Het hoofddoel van de herinrichting van de St Jansbeek is het realiseren van een natuurlijke 
monding in de Maas en beekherstel van het traject binnen de uiterwaarden, opdat de 
ecologische toestand zodanig verbetert dat voor 2027 wordt voldaan aan de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). Belangrijke doelen zijn o.a. realisatie vismigratie, verbetering van 
waterkwaliteit en een goede maatlatscore (EKR) voor vis, macrofauna en macrofyten, onder 
andere door een meer natuurlijke morfologie.  

Het projectgebied van de herinrichting St Jansbeek valt samen met het gebied waar in het 
kader van IGP-Maasheggen maatregelen zijn voorzien. Een van de maatregelen is de 
aankoop van een 30 – 100 m brede zone langs vrijwel het traject van de St Jansbeek in de 
uiterwaarden, waar een maaiveldverlaging plaats zal vinden. Deze verlaging moet voldoende 
rivierkundige ruimte bieden om opstuwing door aanplant van nieuwe hagen elders in het 
Maasheggen te compenseren. Het verlaagde gebied bestaat uit twee gedeelten: een 
verlaging van meer dan 1 m in het bovenstroomse, in het verleden opgehoogde terrein en 
een verlaging van ca 50 cm in de rest van het beektraject, tot aan de Maasstraat.  

In de definitief ontwerp voor de St Jansbeek is binnen het verlaagde terrein een nieuwe licht 
slingerende bedding gegraven, die voldoet aan de voorwaarden voor beekherstel. De stuw 
bij de Maasstraat en de bodemstuw in de monding worden verwijderd, zodat de beek over 
haar hele traject in de uiterwaarden weer vrij afstroomt en visoptrek weer mogelijk is. De 
dimensies van de nieuwe beekloop zijn zo gekozen dat ze beter aansluiten bij het 
afvoerpatroon. Het huidige overgedimensioneerde doorstroomprofiel zal waar mogelijk 
worden verkleind. Aandachtspunt daarbij is dat dit niet tot opstuwing leidt in de sloot die de 
Zurepasweiden ontwaterd. Daarom wordt het punt waar deze sloot in de St Jansbeek 
uitmondt ook stroomafwaarts verplaatst. Het dwarsprofiel van de nieuwe bedding varieert in 
breedte, diepte en oeverafwerking. De binnenbochten lopen flauw af, de buitenbochten steil. 
In de eerste 300 m tot aan de monding wordt het canyon-karakter van de beek hersteld, 
door de beekbodem iets te verlagen en de oevers te versteilen. Verder bovenstrooms wordt 
de bodem juist opgehoogd, om het verhang te vergroten. 

Het resultaat van deze ingrepen is een beek die over het hele traject in de uiterwaarden vrij 
afstroomt en weer optrekbaar is voor vis en andere beekorganismen. De licht slingerende 
loop die in de richting van de Maas steeds verder ingesneden is, is karakteristiek voor beken 
in dit gedeelte van het Maasdal. Op beperkte schaal zal erosie optreden, wat steilranden 
oplevert en een zandige bodem. Door de nieuwe beekloop wordt de landschappelijke 
kwaliteit verbeterd, een wandelpad langs de beek verhoogd de belevingswaarde. De canyon 
en de zandige bodem lopen door tot aan de feitelijke monding in de Maas. De Maasoevers 
zelf op die plaats blijven verhard, omdat de monding zich in de nabijheid van de stuw van 
Sambeek bevindt.  
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1.  Introductie   
 
Waterschap Aa en Maas heeft in 2006 met Rijkswaterstaat het convenant ‘Herstel en 
inrichting beekmondingen Maas’ afgesloten. Het doel van dit convenant is om voor 2015 een 
selectie van de beekmondingen die binnen het werkgebied van het waterschap in de Maas 
uitkomen, te verbeteren, opdat ze voldoen aan het reeds gezamenlijk opgestelde 
streefbeeld. Een van deze te verbeteren beekmondingen is de in Noordoost-Brabant gelegen 
St Jansbeek, in de gemeente Boxmeer. 

Dit rapport behandelt de beoogde herinrichting van deze beek voor zover deze binnen het 
winterbed van de Maas ligt, d.w.z. tussen de hoogwaterkade nabij Vortum-Mullem en de 
rivier. Voor de St Jansbeek betekent dat een beektraject van ca. 2 km lengte. Voor de ligging 
zie figuur 1.1. Op het traject tussen de Maasstraat en de Maas na is de loop gekanaliseerd. 
Deze kanalisatie is vrijwel gelijktijdig uitgevoerd met de uitbreiding van de stuw van 
Sambeek eind jaren ’60. Daarbij is het deelgebied Muldert opgehoogd met materiaal dat is 
vrijgekomen bij de aanleg van het sluizencomplex. Ook is de monding van de beek in de 
Maas van tegels voorzien en is een bodemstuw geplaatst. Vlak voor de Maasstraat, waar de 
beek de weg naar het veer kruist, is tijdens de ruilverkaveling in het begin van de jaren ’80 
een grote stuw geplaatst. Vanwege de twee stuwen in het mondingsgebied is de 
optrekbaarheid van de beek voor vis nu onmogelijk behalve tijdens hoogwater. 

1.1 Aanleiding herinrichting 
In het in 2006 ondertekende convenant uitvoeringsprogramma beekmondingen op basis van 
het rapport Streefbeelden en herstelmaatregelen beekmondingen Maasdal (Peters e.a., 2007) 
is de St Jansbeek aangeduid als te herstellen zandwaaiermonding. Het streefbeeld voor dit 
type beekmonding komt uitgebreid aan de orde in paragraaf 2.1.1.   

In het Waterbeheerplan 2010–2015 Aa en Maas (2009) is de St Jansbeek aangewezen als 
beekherstel project. Voor dit gedeelte is in de Beleidsnota Beekherstel (2011) de ambitie 
‘beekherstel verweven’ vastgelegd, hetgeen inhoudt dat de inrichting en de hydrologie van 
de beek worden aangepast naar een half natuurlijk karakter waarbij rekening wordt 
gehouden met het landbouwkundig gebruik van de aanliggende gronden. Dit betekent dat 
de ruimte voor meandering in vergelijking tot een natuurbeek beperkter is (wel is er bij dit 
type ruimte voor slingers) en dat de functie van watervoorziening en -afvoer  belangrijk blijft 
voor de landbouw. Er wordt gestreefd naar een natuurlijker peilbeheer, maar peilbeheersing  
(bv door een voldoende brede bedding die de afvoer garandeert) blijft op bepaalde plaatsen 
noodzakelijk, waardoor er minder natuurlijke processen op zullen treden dan in een 
natuurbeek. De oevers zijn half open en begroeid. 

Migratie van stroomminnende vissoorten vanuit de Maas is voor de St. Jansbeek belangrijk, 
met een voorkeur voor geheel vrije migratie (verwijderen stuw in plaats van vispassage). In 
de nota visstand- en visserijbeheer 2007 (Waterschap Aa en Maas) wordt het passeerbaar 
maken van de stuw in de St Jansbeek aangemerkt als hoge prioriteit. Vlak voor de 
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Figuur 1.1: Luchtfoto met de loop van de St Jansbeek in de Maasuiterwaard bij Sambeek. De 
rode lijn is de begrenzing van het projectgebied.  

uitmonding in de Maas ligt er bovendien nog een stuw (drempel) in de beek die visoptrek 
hindert. Voor het benedenstroomse traject zijn grote beekvissen zoals Winde en Serpeling 
doelsoorten. Verder bovenstrooms worden ook kleinere beekvissen belangrijk (Bermpje, 
Riviergrondel). Migratie van stroomminnende vissoorten vanuit de Maas is voor de St 
Jansbeek belangrijk, met een voorkeur voor geheel vrije migratie (verwijderen stuw in plaats 
van vispassage) (Beleidsnota Beekherstel, 2011).   

Voor de St Jansbeek ligt er een beleidsmatige opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water om in 
2015 (uiterlijk 2027) een goede chemische en ecologische toestand te bereiken. Belangrijke 
doelen zijn o.a. realisatie van de vismigratie, verbetering van waterkwaliteit en een goede 
maatlatscore (EKR) voor macrofauna, vis en overige waterflora, onder andere door een meer 
natuurlijke (hydro)morfologie.	  De St Jansbeek is aangeduid als R5 waterlichaam (langzaam 
stromende midden/benedenloop op zand). Het doel is lager voor sterk veranderde wateren 
als de St Jansbeek: 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. 
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Bij de herinrichting dient rekening te worden gehouden met de opgaven voor de realisatie 
van de EHS. In figuur 1.2 staat de meest actuele kaart van het Natuurbeheerplan (2012-
2013) van de Provincie Noord-Brabant aangegeven. In het kader van de EHS is het hele 
beektraject in de uiterwaarden aangewezen als natuurontwikkelingsproject. Momenteel ligt 
het hele traject in een intensief gebruikt agrarisch landschap en is het vrijwel geheel 
particulier bezit. 

    

Figuur 1.2. Natuurbeheerplan met EHS-opgave (Bron: Provincie Noord-Brabant). De roze 
vlakken betreffen nog in natuur om te vormen landbouwgronden. De St Jansbeek heeft op 
het traject in de uiterwaarden op de beheertypekaart de status: “inrichting: nog om te 
vormen landbouwgrond naar natuur” (N00.01). Bovenstrooms van de monding, langs de 
Maas, ligt een perceel met de status N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland), de overige 
gronden behouden hun landbouwkundige status.   

In het kader van het IGP Maasheggen wordt tussen Maashees en Cuijk gewerkt aan het 
herstel van Maasheggen tussen de percelen. Het beekmondingenproject voor de St Jansbeek 
wordt gelijktijdig voorbereid met dit project en het is de intentie dat het deels ook 
gelijktijdig wordt uitgevoerd. Beide projectengebieden overlappen elkaar gedeeltelijk. Zo is 
in het kader van het Maasheggenproject een maaiveldverlaging voorzien in het projectgebied 
van het beekmondingproject St Jansbeek. Omdat het beekherstelproject niet kan worden 
uitgevoerd zonder de ook voor de verlaging benodigde gronden, is deze verlaging als 
inrichtingsmaatregel meegenomen in het beekmondingenproject. De rivierkundige toets en 
de bijbehorende Waterwet-aanvraag voor deze verlaging zal in het kader van het 
Maasheggenproject worden uitgevoerd.	  	  

Rijkswaterstaat zoekt voor de lange termijn (2050/2100) naar meer doorstroomcapaciteit in 
het winterbed tijdens hoge afvoeren (Deltaprogramma Rivieren). Op dit traject van de Maas 
wordt gedacht aan rivierverruiming door de aanleg van een lange hoogwatergeul tussen 
Vierlingsbeek en Sambeek door de Zurepasweiden. Het idee is om door grootschalige 
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maaiveldverlaging de oude Maasloop tussen het middenterras en de Groeningse en 
Vortumse Bergjes over de volle breedte van de voormalige geul ondiep af te graven zodat er 
bij hoogwater meer doorstroomcapaciteit is. In combinatie met deze grootschalige 
inrichtingsmaatregel ligt verdere natuurlijke herinrichting van de St. Jansbeek voor de hand. 
De hoogwatergeul zou kunnen worden ingericht als kwelgeul waarin de St. Jansbeek zelf zijn 
weg mag zoeken. Alle bovenstroomse en andere kunstmatige ontwateringssloten kunnen 
gedempt worden om de invloed van grondwater optimaal tot haar recht te doen komen. De 
voorgenomen herinrichting van de beekmonding dient rekening te houden met deze lange 
termijn veiligheidsopgave (no regret-maatregelen). 

In het kader van de IVM (Integrale Verkenning Maas) is nu voorgesteld om de 
doorstroomcapaciteit van het winterbed te verbeteren door een gedeelte van de door het 
Deltaprogramma genoemde nevengeul al uit te voeren. Het gaat om een ca 80 – 100 m 
brede en ca 1,5 m diepe verlaging van het opgehoogde terrein tussen Vortum en de bergjes 
en aansluitend daarop een ca 25 m brede en 50 cm diepe verlaging van het traject tot aan de 
Maasstraat. Dit traject valt samen met de oude Maasloop waarin momenteel de St Jansbeek 
ligt. 

1.2 Doel herinrichting 
Het project draagt bij aan de uitvoering van de doelen uit het waterbeheerplan Aa en Maas 
(2010-2015), op het onderdeel Natuurlijk water: 

- 30 kilometer beek herstellen om te zorgen voor een goede leefomgeving voor 
planten en dieren; het project herstelt ca. 2 km beek;  

- 50 barrières voor de vistrek opheffen. Hierdoor creëert het waterschap een 
belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde visstand. Het project heft een 
onnatuurlijke beekmonding op met twee barrières voor vismigratie. 

Het hoofddoel van de herinrichting van de St Jansbeek is het realiseren van een natuurlijke 
monding en beekherstel-verweven, opdat de ecologische toestand zodanig verbetert dat in 
2015 wordt voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met o.a. realisatie 
vismigratie, verbetering van waterkwaliteit en een goede maatlatscore (EKR) voor vis, 
macrofauna en macrofyten, onder andere door een meer natuurlijke morfologie.  

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat verder in op het hierboven kort geschetste doel van de herinrichting en de 
uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit beekmondingenproject. In hoofdstuk 3 komt 
een landschapsecologische systeembeschrijving aan de orde waarbij de historische en 
hydrologische ontwikkeling van de beek in de uiterwaarden van de Maas 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 
achtergrondinformatie, zoals over de KRW-typologie (bijlage 1). Ook is hier een grondbalans 
(bijlage 2), een kostenraming van de herinrichting (bijlage 3) en een planning voor de 
werkzaamheden (bijlage 4) opgenomen. 
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2.  Doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden herinrichting  
 

2.1 Doelen  
Doel is dat de aanpak van de beekmonding leidt tot de realisatie van het opgestelde 
streefbeeld en dat herinrichting bijdraagt aan het behalen van de KRW-doelen voor dit 
waterlichamen. Daarnaast is het wenselijk dat de herinrichting bijdraagt aan een hogere 
landschappelijke aantrekkelijkheid en kansen voor recreatie.  
 
Alle (neven)doelen worden hieronder uitgewerkt. 
 
2.1.1 Doel 1: Streefbeeld beekmondingen   

Het streefbeeld van zandwaaiermondingen bestaat uit de volgende morfologische en 
ecologische processen (Peters e.a., 2007): 	  

- Erosie en sedimentatie krijgen vrij spel, dus oeverbestorting wordt in principe weg 
gehaald; oevers mogen dus vrij afkalven, zowel door de eroderende werking van het 
Maaswater, door golfslag van de scheepvaart als door meandering van de beek zelf.  

- Door bovengenoemde processen ontstaan lokaal mondingbaaien met steilwandjes en 
ondiepe zand- en grindbanken. 

- Door meandering van beken in hun benedenloop ontstaat ruimte voor lokale 
kwelmilieus in kleine meanderrelicten langs de beek. 

- Er ontstaat ruimte voor deltavorming met ondieptes en sedimentwaaiers; alleen 
wanneer dit problemen oplevert voor de scheepvaart worden deze sedimentwaaiers in 
de monding verwijderd. 

- Er is ruimte voor een natuurlijk afvoerregime (vrije afwatering, natuurlijke 
peilfluctuaties). 

- Spontane ooibosontwikkeling zorgt voor deels beboste beek- en Maasoevers. Door 
oeverafkalving ontstaan bomen met onderspoelde wortels, beboste eilandjes, 
verdronken bos en rivierhout in de monding. 

- Beken zijn vrij van obstakels en vissen kunnen ongehinderd de bovenstroomse delen 
van het beekdal bereiken. Alleen bever- en houtdammen in de beek zijn natuurlijke 
fenomenen die kunnen betekenen dat een beek tijdelijk niet optrekbaar is.    

2.1.2 Doel 2: Verbeteren ecologische situatie/ KRW  

De St Jansbeek valt in de KRW-indeling in categorie R5: langzaam stromende 
middenloop/benedenloop op zand. Waterschap Aa en Maas heeft de St Jansbeek 
geclassificeerd als een sterk veranderd water (landbouwfunctie), waarmee het doel het MEP 
(maximaal ecologisch potentieel) is in plaats van de GET (goede ecologische toestand)1. 

Hydromorfologie 
Er zijn verschillende maatlatten voorhanden om een goede (ecologische/ KRW) kwaliteit in de 
St Jansbeek te kwantificeren. Ten eerste zijn er de STOWA uitgangspunten voor R5 wateren; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Waterschap Aa en Maas, Ontwerp ecologische doelen KRW - Technisch achtergronddocument, 2008 
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deze zijn algemeen opgesteld en voor heel Nederland gelijk2. Ten tweede is er de meer 
gebiedsspecifieke KRW uitwerking van het waterschap, de “Handreiking Ontwikkeling 
Waterlopen” (HOW) uit 2012, die de haalbare kwaliteit van de St Jansbeek afmeet in relatie 
tot de gebruiksfunctie landbouw. Hiervoor is het document Streefbeelden beken en kreken 
Noord-Brabant (Buskens & de Wilde, 2002) mede input geweest.  

Een R5 beek met functie landbouw heeft volgens de HOW de volgende hydromorfologische 
kenmerken: zie tabel 2.1; in vergelijking zijn ook de STOWA richtlijn, de indicaties uit Beken 
en kreken en de huidige situatie weergegeven. De HOW richtlijnen zijn leidend, want 
gebaseerd op de laatste inzichten en toegespitst op de situatie in Noord-Brabant. Waar deze 
geen richtwaarden geeft, zijn de indicaties uit het rapport Streefbeelden beken en kreken 
aangehouden. In tabel 2.1 zijn de richtwaarden vetgedrukt die per keurmerk richtinggevend 
zijn. 

In de huidige situatie wijken de hydromorfologische kenmerken af van de gewenste situatie. 
Belangrijkste verschillen liggen op het vlak van kanalisatie (rechte loop) en stuwing en 
daarmee samenhangend een onnatuurlijke diepte met lage stroomsnelheid op een groot 
traject. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  2 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn water; STOWA, 2007 32 
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Kenmerk R5 beek 
landbouw 

Gewenste 
situatie 
STOWA 

Gewenste situatie HOW Streefbeeld 
beken en 
kreken 
Noord-
Brabant 
 

Huidige 
situatie3 

Stroomsnelheid < 0,5 m/sec 0,05-1,0 m/sec4 
 

<0,2 m/sec Sterk variabel: 
0,1-0,3 
bovenstrooms, 
0,4-0,5 m/sec 
benedenstrooms 

Waterdiepte (bij gem. 
peil) 

geen 
informatie 

0,2-0,7 m;  
met variatie 

- 0,2-1,1 

Verhang 
(beddingbodem, 
m/km)  

< 1m/km < 1m/km <0,3 m/km 0,6 – 0,8 m/km 

Breedte (bij gem. peil) 3-8 m 2-5 m  2,5-8 

Watervoerendheid   >50 
weken/jaar 

hele jaar5 

Insnijding   <0,6 meter 1,2 – 2,2 meter 
Peilfluctuatie   >40 cm  10 – 50 cm 
Tracévorm/sinuositeit,  
lengte beek/dal 

‘meanderend, 
kronkelend’ 

‘slingerend’ <1,5 recht 

Vegetatie in waterloop 
(bedekking) 

<10% 
draadwier/flab; 
>20% 
submers/ 
emers 

Geen dichtgroei in de 
zomer 

 Emers: 5-20%, 
submers 0% 

Peilregime natuurlijk, 
ongestuwd (evt. 
vispassage) 

ongestuwd stuwen zijn 
vispasseerbaarWinterpe
il>=zomerpeil  

 gestuwd 

Opgaande 
begeleidende 
begroeiing 
(beschaduwing) 

>40% Tenminste locaal  5% 

 
Tabel 2.1: Hydromorfologische kenmerken van KRW-type R5 en huidige situatie St Jansbeek. 

Soortsmaatlatten (EKR en EBEOscores) 
De St Jansbeek maakt geen onderdeel uit  van het  KRW monitoring netwerk, waardoor er 
minder soortsinformatie beschikbaar is dan voor andere beken, en de EKR scores voor de 
deelmaatlatten vis, macrofauna en macrofyten niet standaard berekend worden.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Informatie deels gebaseerd op Visstandonderzoek Aa en Maas, 2009 
4 Aanvulling vanuit beleidsnota beekherstel (2011): In de vistrekperiode (medio februari tot medio 
juni): 0,1 - 0,6 m/s; Maximale stroomsnelheid in de beek in verband met uitspoelen vissen:  2,0 m/s. 	  
5 Binnen het voorliggende projectgebied; alleen bovenstrooms valt de beek locaal droog.	  
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Wel worden er EBEOscores voor de beek berekend, die een indicatie van de ecologische 
toestand geven. Qua abiotische (EBEO) score, gebaseerd op de macrofaunagemeenschap, 
scoort de St Jansbeek in 2010 maximaal, met een eindscore van 5. Omdat in de beek in dat 
jaar geen enkele trofieindicator is gevonden behaalt de karakteristiek trofie een goede score. 
In de St Jansbeek is Macropelopia adaucta abundant, een typische bewoner van bovenlopen 
van laaglandbeken. Mede hierdoor bedraagt de score voor stroming 4. Voor saprobie wordt 
dezelfde score behaald; voedselstrategie en substraat scoren een 3.  
Deze maximale abiotische EBEO score weerspiegelt slechts een deel van de ecologische 
toestand van de beek: de stikstofsituatie is bijvoorbeeld ver onder de maat (zie §3.2) 
(Brugmans, 2012). De EKR score voor de deelmaatlat vis was in 2009 dan ook duidelijk lager 
met een eindscore van 0,37 dus matig (waterschap Aa en Maas, 2009). Gebrek aan stroming 
en vispasseerbaarheid lijken de belangrijke te verbeteren parameters. Zie voor een 
uitgebreide beschrijving bijlage 1. 
 

Effecten voorgesteld ontwerp herstel beekmondingen 
Het beekmondingherstel zal bijdragen aan een verbetering van de ecologische kwaliteit, en 
zodoende aan hogere EKRscores.  
Door een meer slingerende loop zal het systeem meer water vasthouden. Het vergroten van 
het verhang en het verwijderen van de stuw creëren een permanente stroming. De 
vispasseerbaarheid is hiermee tevens gegarandeerd, ook door het natuurlijker inrichten van 
de monding in de Maas (verwijderen bodemstuw).  
Door de natuurlijker inrichting (kleiner doorstroomprofiel en gevarieerd dwarsprofiel) neemt 
de variatie toe  qua stroomsnelheden, bodemsubstraat en diepte. Hierdoor kunnen meer en 
verschillende typen soorten zich vestigen. Een extra Maasheg zal de beschaduwing 
vergroten, en hierdoor zomerse dichtgroei van de beek voorkomen. 

Het opvullen van een deel van de loop van St Jansbeek heeft effecten voor de KRW-
aanwijzing van deze beek. Dit waterlichaam is met zijn huidige loop aangemerkt als een 
bepaald KRW-type met kenmerken en doelen. Bij demping  wordt hieraan een andere 
invulling gegeven. Dit verdient aandacht in het beleid van het Waterschap. 

2.1.3 Nevendoel: landschap, recreatie en beleving cultuurhistorie    
Een nevendoel van de herinrichting is het herstellen en aantrekkelijker maken van het 
landschap, een landschap met een grote belevingswaarde. Langs de oever van de Maas over 
de beekmonding loopt een lange afstand wandelroute (NS-wandeling tussen Boxmeer en 
Vierlingsbeek). Het overige traject van de St Jansbeek is nauwelijks beleefbaar omdat het 
door niet toegankelijk landbouwgebied stroomt. Bovendien is het door kanalisatie ook 
weinig aantrekkelijk.    

De rivierduintjes tussen Sambeek en Vierlingsbeek hebben een hoge archeologische, 
geomorfologische en cultuurhistorische waarde. Daarnaast liggen nabij het projectgebied 
twee belangrijke archeologische locaties: een laat middeleeuwse huisterp aan de Veerweg te 
Vortum en een kunstmatig opgehoogd terrein met warande uit de nieuwe tijd langs de 
Luinbeek (Benerink e.a., 2011). Een warande is een besloten jachtterrein, doorgaans 
eigendom van voorname families.   
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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 het aanpakken van de 
vastgelegde en gestuwde monding in de Maas, het verwijderen van de grote stuw en het 
terugbrengen van een meer natuurlijke loop. 	  
 

2.2.2  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) 
o Rivierkundig geen belemmering opleveren 

• Betaalbaar 
• Uitvoerbaar 
• Voldoende draagvlak 

 
Een praktisch en financieel uitgangspunt van het ontwerp is dat de bestaande bruggen op 
hun plaats blijven. De huidige eigendomspositie van Dienst Landelijk Gebied vormt tevens 
een belangrijke randvoorwaarde. DLG is momenteel actief met verwerving en kavelruil in het 
totale Maasheggengebied in het kader van de IGP Maasheggen. Verder zijn er vanuit het 
Waterschap middelen beschikbaar om oeverstroken te verwerven op vrijwillige basis.  
 
Andere belangrijke randvoorwaarden zijn dat er geen schade aan woonhuizen en 
infrastructuur mag plaatsvinden. Potentiële schade aan woonhuizen en infrastructuur is 
echter niet aan de orde binnen in dit project. Ook is schade als gevolg van vernatting in 
aangrenzende agrarische eigendommen door grondwaterstandstijging ongewenst.  
	  
De uitvoerbaarheid van het ontwerp heeft naast vergunningen en kosten voornamelijk met 
de planning te maken: deze is te vinden in bijlage 4. 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 blijkt de voornaamste zorg het effect 
van de herinrichting op de ontwatering van de bovenstrooms gelegen, agrarische benutte 
Zurepasweiden te zijn; hier is dan ook nauwkeurig naar gekeken en het ontwerp is zodanig 
ingericht dat de situatie in ieder geval niet verslechterd. 
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3  Systeembeschrijving 

3.1 Ontstaansgeschiedenis  
 

3.1.1 Terrassenlandschap  
Het studiegebied maakt onderdeel uit van het terrassenlandschap van de Zandmaas (figuur 
3.1). Door een combinatie van geologische processen en klimaatverandering heeft de rivier 
dit landschap in de loop van tienduizenden jaren gevormd. Het gebied van Noord-Limburg 
en Noordoost-Brabant behoort tot een geologisch stijgingsgebied: de aardkorst wordt 
geleidelijk omhoog gedrukt. Door de 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 nog vaak als duidelijke 
steilranden in het landschap te herkennen. De terrassen liggen op verschillende niveaus, van 
het lage terras direct grenzend aan de Maas, via het middenterras waar de dorpen 
Vierlingsbeek, Groeningen, Vortum-Mullem en Sambeek op liggen, naar het hogere terras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Geologische opbouw van Maasdal tussen Vierlingsbeek en Mook (uit Van Winden 
& Overmars, 1999). De St Jansbeek mondt uit in de Maas net bovenstrooms van de grote 
meanders ter hoogte van Boxmeer.  

Grote klimaatschommelingen zorgden bovendien voor een sterk wisselende aanvoer van 
sediment. Tijdens koude perioden (ijstijden) verdwijnt de begroeiing en voeren rivieren veel 
sediment af dat door erosie is vrijgekomen. Met dit sediment (zand en grind) verstopt 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 
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veranderde van karakter naar gelang het klimaat: van een meanderende hoofdloop in warme 
perioden tot een vlechtende rivier met vele lopen 

 

Figuur 3.2. In de hoogtekaart zijn de verschillende terrassen en terrasranden goed zichtbaar. 
Het lage terras is blauw tot blauwgroen, het middenterras groen tot lichtbruin en het hoge 
terras donkerder bruin. In het middenterras zijn nog verschillende oude Maasgeulen 
(meanders) zichtbaar, zij stammen uit de tijd dat de Maas het middenterras vormde, ca. 
10.000 jaar geleden. Het meest prominent is de brede meander tussen Groeningen en 
Vortum-Mullem. 

 

3.1.2 Doorstroommoeras op het middenterras  

De bronnen van de huidige St Jansbeek liggen op het middelste terras, ten westen van 
Groeningen en Vierlingsbeek. De beek volgt een tweetal voormalige geulen van de Maas 
(figuur 3.3). Langs de terrasrand en in de oude meanders treedt kwel uit van de hoger 
gelegen terrassen en het Peelgebied. Van oorsprong zijn deze geulen moerassige laagten 
geweest waarin veenvorming heeft plaatsgevonden. Tussen de 14e en de 16e eeuw zijn hierin 
beeklopen gegraven o.a. om de grachten van twee tot kastelen omgevormde boerderijen van 
voldoende water te kunnen voorzien (kasteel Hattert ten westen van Vierlingsbeek en kasteel 
de Voort ten westen van Groeningen). Bij kasteel de Voort komt de “beek” in een vrij brede 
meander van de Maas die loopt tot aan Vortum-Mullem; ook deze meander had van 
oorsprong het karakter van een doorstroommoeras. Op de Tranchotkaart van rond 1800 is al 
goed te zien dat er door deze meander rechte beeklopen zijn aangelegd. Het gebruik 
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bestond uit hooiland en lokaal ook elzenhakhout. Vlak na het dorp Vortum komt de St 
Jansbeek uit in het lage terras en in het gebied dat door de Maas tijdens hoogwater wordt 
overstroomd. 

Het laagste terras dat stamt uit een korte periode na de grote ijstijden, is in het noordelijk 
Maasdal grotendeels bedekt door een dik kleipakket. In het studiegebied komt het niet 
bedekte deel van het terras alleen in een smalle strook tussen Groeningen en Vortum aan de 
oppervlakte (figuur 3.2).  

Het oorspronkelijke moerassige karakter komt incidenteel nog tot uiting bij extreme 
afvoeren van de Maas. Het water van de St Jansbeek wordt dan opgestuwd waardoor de hele 
voormalige Maasmeander inundeert. Dit is onder meer het geval geweest in 1993, 1995 en 
2003. De hoogste stand tijdens een recent hoogwater was in 1995. Het water kwam nabij 
Vortum toen tot 14,0 m boven NAP. De laagste delen in de meander liggen op 12,5 m zodat 
die dan ruim 1 m onder water kwamen te staan. Door de aanleg van de kade bij Vortum kan 
het Maaswater de meander niet meer bereiken. De meander overstroomt nog wel met 
beekwater dat tijdens hoogwater (de kade is dan dicht) in de meander geborgen moet 
worden. 

 

 

 

 

 

 

Gekanaliseerde St 
Jansbeek op het 
middenterras bij 
Hultenhoek 
(Groeningen). 
Linksboven is duidelijk 
de steilrand van de 
oude Maasmeander 
zichtbaar. Op de 
achtergrond 
broekbosjes van 
Staatsbosbeheer.  
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3.1.3 Rivierdalvlakte  
Tussen Vierlingsbeek en Sambeek is de overstromingsvlakte van de Maas circa 2 km breed. 
Dit terras is geheel bedekt met een kleipakket van lokaal 4 tot 5 m dik. Ondanks de 
sedimentatie zijn in het landschap nog de geulen van de voormalige vlechtende Maas te 
herkennen. Later zijn daarin ontwateringsloten gegraven zoals de afwatering van de 
Zurepasweiden en de Rekgraaf. Maar ook de St Jansbeek volgde vanaf Vortum de loop van 
een voormalige Maasgeul (zie fig. 3.8). Vlak onder Sambeek bij het voormalige kasteel 
Hatendonk (tegenwoordig Oude Warande) voegt zich ook nog de Luinbeek bij de St 
Jansbeek. Deze beek ontspringt bij Mullem in een oude Maasloop op het hoogste terras. 

De oude geulen worden begrensd door iets hogere ruggen, zgn. oeverwallen. Ook de 
huidige Maasloop wordt begrensd door een oeverwal. Meer prominent in de vlakte zijn de 
rivierduinen die tijdens de laatste koude periode zijn opgestoven en als eilanden in de 
rivierdalvlakte liggen. Het was indertijd namelijk niet alleen koud maar ook droog waardoor 
de wind veel zand kon verplaatsen vanuit het westelijke dekzandgebied in de huidige 
provincie Noord-Brabant. Het meeste zand is aan de oostzijde van de Maas opgestoven tot 
de zgn. Maasduinen. Daar waar het Maasdal vrij breed was, o.a. tussen Boxmeer en 
Vierlingsbeek ontstonden ook stuifduinen in het dal zelf: de Groeningse- en Vortumse 
Bergjes.   

In de zone tussen het midden- en laagste terras en deze rivierduinen stagneerde van 
oorsprong veel zuur kwelwater uit de Peelregio. Het toponiem Zurepasweiden refereert daar 
nog aan. Dit in tegenstelling tot de Zoetepasweiden, tussen de rivierduintjes en de oeverwal 
langs de Maas waar sprake was van meer voedselrijke rivierkwel.  

3.1.4 Aanleg van de stuw van Sambeek en herinrichting van de St Jansbeek  

Aanleg van stuwcomplex 

In de jaren ’20 van de vorige eeuw is het stuwcomplex van Sambeek aangelegd en in 1929 
was het gereed. Dit project maakte onderdeel uit van de grootschalige kanalisatie van de 
Maas ten behoeve van de scheepvaart. Het stuwcomplex bestaat uit de stuw zelf, een 
sluizencomplex, een havenkom en een kunstmatig opgehoogd stuweiland met bewoning. 
Daartoe is een fors deel van de oorspronkelijke oeverwal afgegraven. De opstuwing van de 
Maas bovenstrooms van de stuw zorgde ervoor dat de grondwaterstand in de oude Maasgeul 
tussen de bergjes en het middelste terras flink omhoog ging en in de Zurepasweiden tot 
dicht bij het maaiveld kwam te liggen. In 1968 zijn twee sluizen aan het stuwcomplex 
toegevoegd. De linkermaasoever is daarbij ruim 100 m opgeschoven, waarbij de St Jansbeek 
een groot deel van haar benedenloop kwijt raakte. Het bij het uitgraven van de sluiskom 
vrijkomende materiaal (zand en grind) is benut om een deel van de natte laaggelegen 
Zurepasweiden (de Muldert of Malders) op te hogen (zie figuur 3.4).  
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Figuur 3.3. Kaarten uit 1920 en 1957. De stuw in de Maas is in 1928 aangelegd. Ook is de 
Sambeekse Uitwatering zichtbaar die in de jaren ’30 is aangelegd. Verder is er in het 
landschap weinig veranderd en ook de loop van de St Jansbeek ligt nog op dezelfde plaats. 

Herinrichting van de St Jansbeek  

Monding 

Bij de afgraving van de oeverwal/ Maasoever is de monding van de St Jansbeek als het ware 
“onthoofd”. Ongeveer de laatste 100m waarbij de beek westwaarts richting de Maas 
kronkelde, is verdwenen en bestaat nu uit water en functioneert als overnachtinghaven met 
aanlegsteigers. De nieuwe monding is volledig kunstmatig: de oevers zijn vastgelegd in 
zetsteen, de bodem is betegeld en er is een stuwtje geplaatst. De vastgelegde bodem en de 
stuw zijn aangebracht om terugschrijdende erosie tegen te gaan. Dit proces zou versterkt 
worden omdat de beek nu over een korter traject eenzelfde hoogteverschil moet 
overbruggen.    

 

 

 

Betegelde monding van de 
St Jansbeek in de Maas. De 
bodem in de laatste 25 m 
is betegeld en het water 
stroomt hier ondiep over 
af (waterdiepte ca. 5 – 10 
cm). 
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Figuur 3.4. Kaarten uit 1967, 1978 en 1987 en hoogtekaart. In 1968 is de stuw verbreed en 
is het zand en grind dat daarbij vrijkwam gebruikt om het gebied De Melders op te hogen. 
Op de hoogtekaart is dit gebied duidelijk zichtbaar. Het gebied is gemiddeld ruim 1 meter 
opgehoogd va ca. 11,0 tot ca. 12,1-12,4 + NAP.  De St Jansbeek in het opgehoogde terrein 
werd verlegd en gekanaliseerd, evenals de ontwateringssloot uit het resterende deel van de 
Zurepasweiden (rechtsonder op de hoogtekaart). Bij de ruilverkaveling begin jaren ’80 werd 
ook de rest van de St Jansbeek rechtgetrokken en een groot deel van de hagen opgeruimd.  
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Figuur 3.5. Detail uit de kaarten van 1920 en 1987. Duidelijk is zichtbaar hoe de St Jansbeek 
een deel van haar monding is kwijt geraakt. Bovenstrooms van de verharde weg is de 
bedding gekanaliseerd: zij is rechtgetrokken en de canyon-vormige oevers zijn aangevuld. 

 

Bodemstuw onder de brug net voor de Maasmonding; aangelegd bij de uitbreiding van de 
sluizen in 1968. 

Kanalisatie 

De aanleg van de stuw van Sambeek in de Maas met een vast peil van 10,75m + NAP zorgde 
voor aanzienlijke vernatting van de laaggelegen delen van de rivierdalvlakte (het 
oorspronkelijke maaiveld ligt hier namelijk tussen 11,1m en 11,5 + NAP). Ter compensatie 
van de natschade is de ontwatering van zowel de Zoetepasweiden als de Zurepasweiden 
sterk verbeterd. Vanuit de Zoetepasweiden is een nieuwe  ontwateringssloot gegraven 
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richting de St Jansbeek. De ontwatering van de Zurepasweiden werd sterk verbeterd: de 
oorspronkelijke, licht slingerende loop van de St Jansbeek is in twee fasen (gedeelte in 
ophoging rond 1968 en gedeelte tussen ophoging en Maasstraat rond 1980) gekanaliseerd.  
De beek is deels verlegd naar een nieuwe rechte loop die dwars door het opgehoogde terrein 
is gegraven (figuur 3.4 en 3.6). Ook de ontwateringssloot  vanuit het bovenstroomse deel 
van de Zurepasweiden bij Groeningen is verlegd en rechtgetrokken. Ook de andere zijsloten 
zijn verbreed en verdiept. De monding van de Luinbeek in de St Jansbeek werd enkele 
honderden meters stroomafwaarts verlegd, vermoedelijk om een lokale laagte beter te 
ontwateren.   

 

Figuur 3.6: Vergelijking oorspronkelijke loop (ca. 1895) en huidige loop van de St Jansbeek 
door de Zurepasweiden. De plaats waar de ontwatering van de Zurepasweiden in de St 
Jansbeek uitstroomt (rode pijl) is naar bovenstrooms verplaatst.  

Aanleg	  Sambeekse	  Uitwatering	  

Na de aanleg van de stuw is in de jaren ’30 begonnen met het graven van de Sambeekse 
Uitwatering om het achterliggende Peelgebied te ontwateren. Deze geheel kunstmatige 
waterloop mondt ca. 150m stroomafwaarts van de St Jansbeek uit in de Maas. De 
vormgeving van de monding lijkt sterk op die van de St Jansbeek, met een stuw vlak voor de 
Maas, zetsteen en een betegelde bodem. Deze zijn ook aangelegd in 1968 toen de monding 
van de uitwatering door de aanleg van de extra sluizen werd ingekort. 

Verstuwing  

Tijdens de ruilverkaveling begin jaren ’80 is tegelijkertijd met de kanalisatie van de St 
Jansbeek ter hoogte van de kruising van de beek met de Maasstraat een grote stuw 
aangebracht die het water tot 1 m opstuwt (tot 10,50m + NAP). De opstuwing is zo groot dat 



22	  
	  

zij tot voorbij het opgehoogde terrein reikt en zelfs in de natte Zurepasweiden nog merkbaar 
is. Raadpleging van documenten van de ruilverkaveling laat zien dat in eerste instantie geen 
stuw was voorzien. Na de droge zomer van 1976 is daartoe alsnog besloten. Mogelijk heeft 
de beek in dat jaar droog gestaan en is daarom besloten om een stuw aan te leggen. 
Inmiddels bestaat er wel twijfel over de noodzaak van de stuw. Verhoging van de 
grondwaterstand is op deze plaats niet nodig, zowel niet voor landbouwkundig gebruik als 
ook niet vanwege natuurdoelen. De hoge waterstand wordt langs de Luinbeek wel gebruikt 
voor beregening.  

 

  

Stuw in de St Jansbeek vlakbij de kruising met de Maasstraat nabij de monding in de Maas. 
De stuw is begin jaren ’80 geplaatst in het kader van de ruilverkaveling Overloon-Merselo.    

3.1.5  Peilopzet 

In het kader van het project Maaswerken wordt de rivierveiligheid van de Zandmaas vergroot 
door een heel pakket aan maatregelen (aanleg dijken, zomerbedverbreding en 
rivierbedverdieping). In de stuwpanden Grave en Sambeek heeft over enkele trajecten 
zomerbedverdieping plaats gevonden. Ter compensatie van de grondwaterstandsdaling, die 
het gevolg is van het minder vaak optreden van kleine hoogwaters, vindt er in beide panden 
peilopzet plaats. In het stuwpand Grave gaat het in totaal om 30 cm, waarvan er tot op 
heden al 20 cm is gerealiseerd en voor 2013 de laatste 10 cm staan gepland. In het 
stuwpand Sambeek gaat het in totaal om 25 cm, waarvan 10 cm staat gepland voor 2013 en 
15 cm voor 2014.  
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Deze peilopzet kan lokaal tot vernatting van landbouwgronden leiden. Ter compensatie van 
natschade op agrarische percelen zijn in het studiegebied twee maatregelen uitgevoerd: 
automatische bediening van de stuw in de St Jansbeek en aanvullende ontwatering op 
percelen met natschade.  

3.1.6  Maasheggen  

Van oorsprong bestond de begroeiing van het Maasdal veelal uit ooibossen en de rivier 
bestond naast de hoofdloop uit nevengeulen, hoogwaterlopen en bij laagwater ook zand- en 
grindbanken. In de loop van de Middeleeuwen vanaf ca. 1000 begon men de uiterwaarden in 
cultuur te brengen. De ontboste delen van het Maasdal waren afgezien van de lage 
oeverwallen, alleen geschikt voor extensieve begrazing met runderen of op de natste 
plekken als hooiland. Mede omdat in Brabant al vanaf het begin van de 14e eeuw individuele 
gebruiksrechten werden toegekend, bestond er behoefte om deze af te bakenen: de 
oorsprong van de eerste heggen. Ze bestonden uit lokaal voorkomende (doorn)struiken 
aangevuld met enkele overstaanders (bomen als eik en es). Voor een uitgebreide 
beschrijving van de Maasheggen wordt verwezen naar Grutters (2011).  

Omdat in Limburg de gronden langs de Maas veel langer in gemeenschappelijk bezit bleven, 
en bij verdeling ervan de percelen standaard al veel groter waren dan aan de Brabantse kant, 
is daar de heggenstructuur veel minder dicht. Tijdens ruilverkavelingen zijn vanaf de jaren 
’60 veel heggen gerooid en is het karakteristieke Maasheggenlandschap tussen Maashees en 
Cuijk op veel plaatsen verdwenen. In het studiegebied zijn al eerder – bij de herinrichting van 
de St Jansbeek en ophoging van een deel van de Zurepasweiden – veel heggen verloren 
gegaan. In het gebied van de Zoetepasweiden is de heggenstructuur nog relatief goed 
behouden gebleven.    

3.1.7  Conclusies systeemanalyse  
 

- De St Jansbeek is een ca. 7 km lange beek die ontspringt op het middenterras ten 
westen van Vierlingsbeek en die ter hoogte van Sambeek in de Maas uitkomt. De 
bovenlopen waren van oorsprong door kwel gevoede doorstroommoerassen in oude 
Maasmeanders en –geulen. Al in de 14e-16e eeuw zijn hier rechte beeklopen in 
aangelegd o.a. om kasteelgrachten te voeden en het moeras in cultuur te brengen. 

- In het winterbed van de Maas was de St Jansbeek van oorsprong een licht slingerend 
beekje in een oude Maasloop met een canyonachtige monding   

- Tegelijkertijd met de aanleg van extra sluizen bij de stuw van Sambeek (eind jaren 
’60) is de St Jansbeek in het winterbed van de Maas over een groot traject in een 
nieuwe rechte loop gelegd. De oorspronkelijke monding is “onthoofd” en volledig 
vastgelegd en van een bodemstuw voorzien.   

- Bij de ruilverkaveling (begin jaren ’80) is het resterende deel van de St Jansbeek 
gekanaliseerd en is een grote stuw aangelegd net voor de brug in de Maasstraat.  
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3.2 Waterkwaliteit  
De St Jansbeek is, vanuit KRW optiek, aangeduid als een sterk veranderd waterlichaam. Er 
moet echter nog een afleiding plaatsvinden van de huidige norm voor natuurlijke wateren 
naar de norm voor niet-natuurlijke wateren. Voor het volgende stroomgebiedbeheerplan 
(SGBP 2015) kunnen deze normen mogelijk worden gebruikt; voorlopig worden de normen 
voor natuurlijke wateren aangehouden. De St Jansbeek is een R5-Landbouw type, voor dit 
type is de KRW-norm voor totaal fosfaat 0,14 mg/l en voor totaal stikstof 4,0 mg/l. Dit zijn 
belangrijke parameters om de gestelde KRW doelen te behalen. 

De waterkwaliteit van de St Jansbeek valt echter negatief op vanwege de slechte toestand 
voor N-totaal (tabel 3.1). Het zomerhalfjaargemiddelde is 12,8 mg/l. Dit is de hoogste 
waarde aangetroffen binnen het district Raam. De beek stroomt door landbouwgebied, dus 
de hoge concentratie N-totaal kan veroorzaakt worden door de landbouw. Vanuit het district 
worden ook geen andere bronnen genoemd anders dan de landbouw.6 

Opvallend is echter dat de toestand voor P-totaal tegelijkertijd goed is. Dit is typisch, omdat 
overschrijdingen door nutriënten vanuit de landbouw veelal zowel om stikstof als fosfaat 
gaan. Het meetpunt in de St Jansbeek ligt in een groot kwelgebied (Zurepasweiden) direct 
langs de Maas op zware zavel en lichte klei (figuur 3.7).  
 

Meetpuntco
de 

N P Cl O2 Zich
t* 

T pH Cd Zn Cu Ni Pb Cr 

oJANSBE880              

Tabel 3.1: Toestand (KRW) meetlocaties in de St Jansbeek.  
Toelichting kleuren: wit = te weinig gegevens, blauw = zeer goed, groen = goed, geel = 
matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht, * = n.v.t. 

In dit kwelgebied wordt het fosfaat dat uitspoelt van overbemeste landbouwgronden 
gebonden aan metalen als ijzer die met het kwelwater aangevoerd worden. Nitraat wordt 
echter niet gebonden en dit vormt de verklaring voor de slechte toestand voor N-totaal in 
combinatie met een goede toestand voor P-totaal.  

Wanneer over het gehele meetjaar wordt gekeken (2007), dan is er slechts een klein verschil 
tussen het winterhalfjaar- (WHG) en zomerhalfjaargemiddelde (ZHG) voor N-totaal: resp. 
13,5 en 12,8 mg/l. Meestal is er een seizoensfluctuatie te zien voor nutriënten, waarbij in de 
winter de waarden veel hoger liggen dan in de zomer. 

Ondanks de mindere waterkwaliteit draagt herinrichting van de St Jansbeek naar verwachting 
positief bij aan het behalen van een natuurlijke functie van de beek (KRW doelen). Vooral 
aspecten als stroming, meandering, natuurlijke beluchting, het inrichten van een onbemeste 
natuurzone langs de beek bevorderen vismigratie en eventueel waterbodemsanering dragen 
positief bij aan de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van de beek. Bij verdere 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Mondelinge	  mededeling	  buitendienstmedewerkers	  tijdens	  rayonoverleg	  d.d.	  30	  augustus	  2010	  
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afname van concentraties stikstof (generieke maatregelen landbouw) kunnen de ecologische 
doelstellingen mogelijk wel gehaald worden. 
 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

Figuur 3.7: Meetlocatie in de St Jansbeek op zware zavel en lichte klei (kaart links) en in 
kwelgebied (blauw, kaart rechts). 
 

3.3 Hydrologie 
 

3.3.1 Stroomgebied en bronnen 
De St Jansbeek heeft een relatief klein stroomgebied op de westelijke oever van de Maas. Zij 
ontspringt vanuit twee natuurlijke bronnen in kwelgebieden ten westen van Vierlingsbeek. Al 
na enkele kilometers stromen deze loopjes samen om daarna via twee oude Maasmeanders 
naar de uiterwaarden van de Maas te stromen. De beekafvoer van de Jansbeek is afhankelijk 
van de neerslag die in het stroomgebied valt. Anders dan andere beken in de Oost-Brabant 
is de St Jansbeek niet aangesloten op het Peelkanaal en heeft zij geen aanvoer van 
Maaswater. Een deel van de neerslag wordt snel afgevoerd en levert soms piekafvoeren op. 
Aangezien er weinig verhard oppervlak is, komen extreme pieken niet voor. Een groot deel 
van de neerslag zakt in de bodem en wordt via het grondwater naar de beek gevoerd. Dit 
komt aan de oppervlakte als kwelwater in de lagere delen van de Maasmeanders waar de St 
Jansbeek doorheen stroomt.  Het grootste kwelgebied ligt in de Maasuiterwaarden, in het 
gebied tussen de terrasrand en de Bergjes. Een belangrijk deel van haar water (onder 
gemiddelde omstandigheden tot 50%) ontvangt de St Jansbeek vanuit twee zijlopen die dit 
gebied ontwateren: de ontwateringssloot van de Zurepasweiden en de Luinbeek.  
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Figuur 3.8. Stroomgebieden van de St Jansbeek en de zijbeken die in de St Jansbeek 
uitstromen. Het stroomgebied wordt omringd door de stroomgebieden van Rekgraaf in het 
oosten, Vierlingsbeekse Molenbeek in het zuiden en Oeffeltse Raam in het westen. Zowel de 
Oeffeltse Raam als de Vierlingsbeekse Molenbeek ontvangen ook (Maas)water vanuit het 
Peelkanaal; de St Jansbeek wordt alleen gevoed door kwel-  en regenwater. 

Het water in de St Jansbeek is dus een mengsel van kwelwater en regenwater. Het kwelwater 
vormt een constante bron, maar de totale hoeveelheden zijn niet groot. Na het winterhalfjaar 
is de aanvoer van kwelwater het grootst. In (droge) zomers valt de aanvoer vanaf het 
Middelste terras bijna stil. De aanvoer vanuit de kwelgebieden in de Maasuiterwaarden valt 
waarschijnlijk nooit stil. Door de verhoging van het Maaspeil is de aanvoer van dit kwelwater 
nog groter geworden. Tijdens neerslagrijke perioden neemt de afvoer toe, door de afvoer 
vanaf verhard oppervlak in de dorpjes en door snellere levering vanuit de landbouwgronden 
op het Middenterras.  
Tijdens hoogwater op de Maas overstromen de uiterwaarden en verdwijnt het beekdal geheel 
onder water. Deze situatie doet zich gemiddeld eens in de 5 jaar voor. Bij lagere hoogwaters 
(ca. 1 – 2 keer per jaar) wordt het beekwater van onderaf opgestuwd door opkomend 
Maaswater. Afhankelijk van de waterstand in de Maas wordt de bedding dan (deels) gevuld; 
dit is dan geen Maaswater, maar opgestuwd beekwater dat niet naar de Maas kan stromen.  
 

3.3.2 Dwarsprofiel  
 

Ondanks het beperkte debiet heeft de St Jansbeek in het projectgebied een groot 
dwarsprofiel (figuur 3.9). De bodem van de St Jansbeek ligt in de uiterwaarden ca. 1,3 m tot 
2,5 m onder het maaiveld. De diepte varieert afhankelijk van de hoogte van de omgeving: 
het meest in de delen van de uiterwaard die zijn opgehoogd, of waar de beek door de 
oeverwal van de Maas heen snijdt het minst in de delen van de uiterwaard die niet zijn 
opgehoogd. De breedte van de bedding aan de insteek varieert van ca. 6 m in het  
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Figuur 3.9. Dwarsprofielen van de St Jansbeek. Van boven naar beneden:  
- net na de kade: de invloed van de stuw is hier nog niet merkbaar en de waterdiepte is klein 
- in het opgehoogde terrein: de beekbodem ligt ruim 2 m onder het maaiveld. 
- net na het opgehoogde terrein: de beekbodem ligt 1,3 m onder het maaiveld. 
- vlak voor de stuw: de beek doorsnijdt hier een hogere oeverwal en de beekbodem ligt bijna 
2,5 m onder het maaiveld. ( Het waterpeil in de 3 laatste profielen is gelijk agv de stuw). 
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bovenstroomse deel, tot bijna 11 meter vlak voor de stuw in de beek bij de Maasstraat. In 
het niet gekanaliseerde traject net na de Maasstraat is de breedte slechts ca. 5 m. 
Voorafgaand aan de ruilverkaveling Overloon – Merselo (1980) zijn dwarsprofielen 
opgenomen van het gedeelte van de St Jansbeek tussen het opgehoogde terrein en de 
Maasstraat (zie fig 3.10). Het bovenste profiel is van de locatie juist stroomafwaarts van het 
opgehoogde terrein (vgl het 3e profiel van boven in figuur 3.9). De beek was hier voor de 
kanalisatie 5 m breed en er na 8,5 m. In de huidige situatie is de beek er ca 7,5 m breed. Het 
onderste profiel van figuur 3.10 komt overeen met het onderste profiel uit figuur 3.9 en ligt 
juist voor de stuw. De historische beek was hier ca 6 m breed en na de ruilverkaveling 11 m, 
wat overeen komt met de huidige situatie. In het onderste profiel is het canyon-karakter van 
de historische beek nog zichtbaar met steile oevers en een iets diepere bodemligging. 

 

Figuur 3.10. Twee profielen van de St Jansbeek uit 1980 van voor (dunne lijn) en na (dikke 
lijn) de normalisatie in het kader van de ruilverkaveling. Verdere uitleg zie tekst. 

Binnen het projectgebied monden twee waterlopen in de St Jansbeek uit: de 
ontwateringssloot van de Zurepasweiden en de Luinbeek. Beide zijn ook gekanaliseerd en 
het profiel lijkt sterk op dat van de St Jansbeek. In beide beken is ook het effect van de stuw 
bij de Maasstraat tot ver bovenstrooms merkbaar. Wanneer maatregelen worden genomen in 
de bedding van de St Jansbeek zullen ook de effecten op deze twee waterlopen in beeld 
gebracht moeten worden. 
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Figuur 3.11. Dwarsprofiel ontwateringssloot Zurepasweiden, ca. 300 m voor de instroom in 
de St Jansbeek.  

 

Figuur 3.12. Dwarsprofiel Luinbeek, ca. 300 m voor de instroom in de St Jansbeek 

3.3.3 Lengteprofiel St Jansbeek 
Binnen de uiterwaarden overbrugt de St Jansbeek een hoogteverschil van ca. 3,3 meter. Het 
grootste deel hiervan, ca. 1,5 m, overbrugt de beek in de laatste 250 m vanaf de brug onder 
de Maasstraat tot aan de Maas. In het traject vanaf de kade tot aan de samenvloeiing met de 
ontwateringsloot uit de Zurepasweiden is het verhang het grootst: ca. 0,8 m/km, om vanaf 
de samenvloeiing af te nemen tot 0,5 m/km. Het verhang in de ontwateringsloot is nog 
geringer en bedraagt ca. 0,2 m/km. Het kleinst is het verhang van deze sloot in het 
opgehoogde terrein, hier is het verhang over de laatste kilometer vrijwel nihil. (zie figuur 
3.13). In het lengteprofiel is ook zichtbaar hoe het stuwpeil van de stuw bij de Maasstraat in 
de St Jansbeek reikt tot aan het samenvloeiingspunt. In de ontwateringssloot reikt het nog 
bijna 2 km verder, tot in de Zurepasweiden. De ontwatering van deze natte weilanden wordt 
dus extra bemoeilijkt door het hoge stuwpeil. 



30	  
	  

 

Figuur 3.13. Lengteprofiel van de St Jansbeek en de ontwateringssloot vanuit de 
Zurepasweiden. Op de horizontale as staat de afstand vanaf de monding in de Maas; op de 
verticale as de hoogte in +NAP. 

3.3.4 Beekafvoer 
De afvoer in de St Jansbeek volgt in grote lijnen de hoeveelheden neerslag en verdamping in 
het stroomgebied. In perioden met veel neerslag en weinig verdamping (vooral in de winter), 
zijn de afvoeren het hoogst. Als er langdurig geen neerslag is gevallen en de 
verdampinghoog is (vooral in de zomer) blijft alleen de aanvoer vanuit kwelwater over. Het 
afvoerpatroon van de beek is als volgt: 

• Lage zomerafvoer: 0,034 m3/s* 
• gemiddelde zomerafvoer: 0,068 m3/s 
• gemiddelde winterafvoer: 0,260 m3/s 
• maatgevende afvoer (= gemiddeld hoogwater in wintersituatie): 0,68 m3/s**  
• eens in de 10 jaar: onbekend  
• eens in de 25 jaar: onbekend 

* Droogval komt waaarschijnlijk niet voor. Als het al optreedt is het in het bovenstroomse 
deel op het middenterras. De wateraanvoer vanuit de uiterwaarden zorgt ook tijdens 
langdurige droogte voor enige aanvoer in het deel van de St Jansbeek dat door de 
uiterwaarden stroomt.  
** Tijdens hoogwater in de Maas kan de afvoer door het beekdal nog verder toenemen.	  
 

3.4 Eigendomssituatie en kabels en leidingen 

Eigendomssituatie 

In figuur 3.14 is de eigendomssituatie weergegeven. Er ligt rond de beek geen eigendom van 
Staatsbosbeheer. In het kader van het IGP Maasheggen worden door de Dienst Landelijk 
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gebied gronden verworven langs de beek. De kaart geeft de situatie weer van de stand van 
zaken rond november 2012.  

 
Figuur 3.14 Kaart eigendomssituatie van het onderzoeksgebied.    
	  

Klicmelding 
In het projectgebied van de Jansbeek zijn verschillende kabels en leidingen aanwezig.  
Zie de vier aangegeven clusters in onderstaande figuur 3.18.  
1. en 2: Waterleidingen. Loodrecht op de beek liggen waterleidingen van Brabant Water.  

De bovenstroomse leiding loopt (deels) door de bedding van de beek. De 
benedenstroomse leiding ligt volgens de bijgeleverde informatie 1 meter lager dan de 
bodem van de beek, die hier op 9 meter +NAP ligt. Beide leidingen vormen een 
aandachtspunt bij de graafwerkzaamheden voor de hermeandering. 

3. Dwars op de stroomrichting van de beek liggen: een Datatransportleiding van KPN, een 
gasleiding (lage druk, Endinet Oost Babant NV) een rioolleiding onder druk van de 
gemeente Boxmeer en laag- en middenspanningskabels van Enexis. Aangezien deze alle 
onder de openbare weg liggen, de Maasstraat die niet gewijzigd zal worden, heeft dit 
geen consequenties voor het project. Wel zal hier bij het herstel van metselwerk aan de 
brug rekening mee gehouden moeten worden. 

4. Buiten het projectgebied, geheel benedenstrooms nabij de monding van de St Jansbeek, 
liggen onder het voetpad langs de Maas (lange afstand wandelpad) en onder de brug die 
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hier over de beekmonding gaat laagspanningskabels, zowel van Enexis als van 
Rijkswaterstaat Dienst Limburg. Deze worden door het project niet beïnvloed. 

	  

Figuur 3.15 Kaart met ligging kabels en leidingen in het onderzoeksgebied.    
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4  Beschrijving Definitief Ontwerp  

4.1 Inleiding / uitgangspunten 
 
Voor het ecologisch herstel van de St Jansbeek wordt aangesloten bij maatregelen uit het 
inrichtingsplan dat door het project IGP-Maasheggen is opgesteld. Langs het hele traject van 
de St Jansbeek is daarin een maaiveldverlaging voorzien. Deze verlaging moet voldoende 
rivierkundige ruimte bieden om opstuwing door aanplant van nieuwe hagen elders in het 
Maasheggen te compenseren. Het verlaagde gebied bestaat uit twee gedeelten: een 
verlaging van meer dan 1 m in het bovenstroomse, opgehoogde terrein en een verlaging van 
ca 50 cm in de rest van het beektraject, tot aan de Maasstraat. Binnen het verlaagde terrein 
is ruimte om een nieuwe licht slingerende bedding voor de St Jansbeek te graven, die voldoet 
aan de voorwaarden voor beekherstel. Afhankelijk van de eindbestemming van het terrein 
(landbouw of natuur) is een verdere inrichting mogelijk. In het ontwerp (zie hierna) zal hier 
verder op ingegaan worden. De aankoop van de gronden langs de beek wordt uitgevoerd 
door DLG in het kader van IGP Maasheggen. Het is de intentie om alle gronden aan de 
rechterzijde te verwerven en de nieuwe beekloop in die zone uit te graven. Waar verwerving 
aan de rechterzijde niet mogelijk is, zal aan de linkerzijde worden aangekocht. Voor dit D.O 
is de situatie van 15 november 2012 aangehouden (zie fig 3.17). Op dat moment was al 
duidelijk dat een perceel op de rechteroever nabij de Maasstraat niet verworven kon worden. 
Op die plaats is de nieuwe bedding in het ontwerp daarom al op de linkeroever 
gepositioneerd. Als dit later ook op andere plaatsen nodig is, dan kan ook daar het huidige 
ontwerp gespiegeld worden naar de  
 

 
figuur 4.1. Principeschets ontwerp nieuwe beekbedding, deels in nieuwe meanderzone, deels 
op de plaats van de huidige bedding. De nieuwe bedding is smaller (5 – 6 m) dan de huidige 
loop die over een groot deel van het traject 8 – 10 m breed is.  
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andere oever. Op plaatsen waar grondaankoop niet mogelijk blijkt te zijn, zal de oplossing 
binnen de huidige bedding moeten worden gezocht. Door alternerend beide oevers enkele 
meters aan te vullen kan een licht slingerende smallere loop gecreëerd worden. 
 
Uitgaande vanuit de aandachtspunten voor het ontwerp, zoals in de inleiding genoemd 
(aansluiten bij de natuurlijke hydromorfologische beekprocessen zoals overstroming, erosie, 
sedimentatie en kwel en bij de historie van het gebied), zijn de volgende ingrepen voorzien: 

-‐ De bedding wordt vergraven tot licht meanderende / slingerende loop, die deels in 
de nieuw aangekochte strook ligt en deels op de plaats van de huidige loop (fig. 4.1). 
Hiermee wordt aangesloten bij het historische beeld en het garandeert een hogere 
stroomsnelheid dan een sterk meanderende (en dus langere) loop.  

-‐ De dimensies van de nieuwe beekloop zijn zo gekozen dat ze beter aansluiten bij het 
afvoerpatroon. Het huidige overgedimensioneerde doorstroomprofiel zal daarom 
waar mogelijk worden verkleind. Aandachtspunt daarbij is dat dit niet tot opstuwing 
leidt in de sloot die het bovenstroomse deel van de Zurepasweiden ontwaterd. Er is 
uitgegaan van de stelregel dat het beekprofiel ongeveer zo groot is dat de 
maatgevende hoogwaterafvoer er nog net in past. Overstroming van het verlaagde 
terrein treedt dan hoogstens enkele dagen per jaar op. 

-‐ Het dwarsprofiel van de nieuwe bedding varieert in breedte, diepte en oeverafwerking 
(zie figuur 4.2). De binnenbocht loopt flauw af onder talud van 1:3 tot 1:4, de 
buitenbocht loopt steil af onder een talud van 1:1. Op rechte trajecten is de bedding 
wat smaller en lopen de oevers gemiddeld af onder een talud van 1:2. 

-‐ In de eerste 300 m tot aan de monding wordt het canyon-karakter van de beek 
hersteld, door de bodem iets te verlagen en de oevers steiler te maken. De 
verwachting is dat dit grondtechnisch kan omdat dit overeen komt met de historische 
situatie op deze plaats en de beek na de Maasstraat ook in de huidige situatie een 
steile (zelfs loodrechte) oever heeft. Verder bovenstrooms wordt de bodem iets 
opgehoogd, om het verhang te vergroten. (zie fig 4.3). 

-‐ De stuw bij de Maasstraat en de bodemstuw in de monding worden verwijderd, zodat 
de beek over haar hele traject in de uiterwaarden weer vrij afstroomt en visoptrek 
weer mogelijk is. Door het verwijderen van de stuw zal de grondwaterstand in de 
graslanden direct langs de beekloop, in het traject tussen het opgehoogde terrein en 
de stuw, lager komen te staan. De bereikbaarheid van deze percelen zal daarom 
verbeteren.  

-‐ De bodemtegels in de monding worden verwijderd, zodat de bodem en de oevers 
weer uit onbeschermd bodemmateriaal bestaan. Door de integrale aanpak van de 
monding verbetert de visoptrek sterk. Het gaat om de combinatie van het weghalen 
van kunstmatige stortsteen en tegels waardoor een grofzandige bodem zal 
terugkeren, en het verwijderen van de hoge bodemdrempel in het mondingsgebied. 
Hierdoor ontstaat een meer natuurlijke canyonmonding die karakteristiek is voor 
zijbeekjes op het traject van de Zandmaas. 

-‐ De ontwateringssloot vanuit de Zurepasweiden wordt zo stroomafwaarts mogelijk 
aangetakt om opstuwing vanuit de St Jansbeek te minimaliseren. De breedte van deze 
sloot wordt iets verkleind door het verflauwen van de beide oevers ten behoeve van 
de stabiliteit. Deze versmalling mag niet leiden tot een verslechtering van de afvoer. 
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-‐ Het terrein dat in het kader van het project IGP-Maasheggen wordt verlaagd, heeft 
tevens een functie om een maatgevende afvoergolf in de St Jansbeek te bergen.  

-‐ Het bovenstroomse bredere deel van de weerdverlaging ligt zo laag dat het 
grondwater er dicht aan de oppervlakte zal komen te staan, mede omdat het 
regenwater dat in het verhoogde terrein in zijgt, hier ook aan de oppervlakte zal 
komen. Een inrichting als nat natuurgebied ligt daarom van de hand. Het overige, 
smallere verlaagde traject, zal minder nat zijn.  

-‐ Om beheer van de beekbedding mogelijk te maken zal in het hele traject een 
onderhoudspad (graspad) langs de beek aangelegd worden (zie verder par 5.7). 
 

-‐  
Figuur 4.2. Principeprofiel van de beek op bochtig traject (boven) en recht traject (onder). 

Figuur 4.3. Lengteprofiel van de nieuwe bedding (rode lijn) en de bestaande situatie (blauwe 
lijn). Op de horizontale as staat de afstand vanaf de monding in de Maas; op de verticale as 
de hoogte in +NAP.  In het traject vanaf de stuw bij de Maasstraat (ter hoogte van 250) tot 
aan het punt waar de ontwateringssloot (groene lijn) in de nieuwe bedding uitmondt, wordt 
de bodem iets verlaagd. Hiermee wordt het historische canyon-karakter versterkt en wordt 
de ontwatering vanuit de Zurepasweiden gegarandeerd. Bovenstrooms van de aantakking ligt 
de nieuwe bodem hoger dan de huidige bedding. De bodemhoogte van de ontwateringssloot 
wordt niet gewijzigd; alleen mondt zij voortan ca 500 m stroomaf in de St Jansbeek uit..  
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4.2 Definitief ontwerp 
	  

De beekmondingen van de St Jansbeek wordt heringericht volgens het kaartbeeld in figuur 
4.4. De ingrepen worden hierna beschreven. De effecten van deze ingrepen worden in 
hoofdstuk 5 beschreven. 

 

Figuur 4.4: Definitief ontwerp beekmonding St Jansbeek. 
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De volgende ingrepen zijn in het ontwerp aan de orde: 
1. Verlagen maaiveld 
2. Graven nieuwe loop 
3. Aanvullen bestaande loop 
4. Verwijderen stuw 
5. Aanpassen monding en aanleg voetgangersbrug 
6. Verwijderen puin in de beekbedding 
7. Aanplanten hagen 
8. Herstel brug Maasstraat 
9. Aanleg struinpad langs de beek 
10. Aanleg rasters en toegangspoorten 
 
AD 1) Verlagen maaiveld 
De verlaging van het maaiveld vindt plaats in het kader van het IGP-Maasheggen. Toch wordt 
deze maatregel in dit Projectplan meegenomen omdat het beekherstelproject niet kan 
worden uitgevoerd voordat en zonder dat deze maaiveldverlaging is uitgevoerd. Hiermee 
wordt namelijk de aankoop van de gronden gerealiseerd en het graafwerk van de nieuwe 
beekbedding kan tegelijkertijd worden uitgevoerd met het verlagen van het maaiveld. De 
verlaging valt uiteen in twee gedeelten: 

- een bovenstrooms deel (in het in 1968 opgehoogde terrein) waar de verlaging ca 1,0 
tot 1,5 meter bedraagt. De breedte van de verlaging bedraagt hier ca 90 – 100 meter. 
De overgang van de verlaging naar het niet afgegraven terrein is steil, ca 1:3. De 
zone strekt zich hier uit aan de linkerzijde van de huidige beek. 

- in de rest van het beektraject, tot aan de Maasstraat, is de verlaging beperkt van 
omvang  en diepte. De breedte bedraagt ca 20 – 25 m, zodat de totale vlakte, inclusief 
de breedte van de huidige beekbedding ongeveer 30 m bedraagt. De maximale 
verlaging bedraagt ca 50 cm en loopt langzaam op naar de rand van het onvergraven 
terrein. De verlaging volgt het bestaande maaiveld en morfologische structuren zoals 
de oeverwal nabij de Maasstraat blijven zichtbaar in het afgegraven terrein. Deze zone 
strekt zich uit aan één of beide zijden van de beek.  

De bodem van het verlaagde terrein bestaat uit onvergraven materiaal. Het is wenselijk dat 
het verlaagde gebied na de uitvoering een natuurbestemming krijgt, of in ieder geval 
natuurlijk wordt beheerd. Zo wordt de directe instroom voorkomen van meststoffen (vooral 
nitraat) vanaf het land naar de beek. Als het gebied een natuurbestemming krijgt, is het niet 
wenselijk dat het wordt ingezaaid, zodat zich in de loop der jaren een natuurlijke vegetatie 
kan vormen. Als agrarisch natuurbeheer is voorzien, is inzaaien met gras wel wenselijk. 
Vanwege de lage ligging en de lokaal grote hoeveelheid kwelwater is de verwachting dat het 
brede gedeelte een nat grasland zal worden. Het water vanuit dit kwelgebied zal 
oppervlakkig afstromen naar de St Jansbeek die door het verlaagde terrein loopt. 
De rechter (noordelijke) oever van het verlaagde terrein in de brede zone bestaat uit de 
huidige oever van de St Jansbeek. Deze oever wordt aangevuld tot een 1:3 talud om de 
huidige ondermijning door kwelwater te verminderen. 
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AD 2) Graven nieuwe loop 
In gedeelten waar de grond in de oeverzone in eigendom is van DLG of het Waterschap 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 (zie figuur 4.1). Op plekken 
waar de gronden niet in eigendom zijn, wordt de huidige beekbedding aangehouden, die 
daar wordt versmald. De nieuw gegraven bedding bestaat uit 4 gedeelten (zie ook 
dwarsprofielen in figuur 4.6): 

- Tussen de kade en de het brede lage terrein wordt een nieuwe, smalle, licht 
slingerende bedding gegraven,  die ongeveer het tracé van de huidige loop volgt. In 
het eerste gedeelte loopt de bedding langs de historische terrasrand en snijdt deze 
lokaal aan. In het opgehoogde terrein is de bedding smaller en ligt de bodem hoger 
dan de bestaande loop. Naast de bedding vindt een kleine maaiveldverlaging plaats. 

- Binnen het brede verlaagde terrein krijgt de St Jansbeek een geheel nieuwe loop, die 
langs de linkerzijde van de verlaging loopt. De bedding is smaller en de bodem ligt 
hoger dan de huidige bedding. Door erosie van het onvergraven materiaal in de 
bodem en de oevers zal de bedding zich nadien nog langzaam vergroten (dit geldt 
ook voor het vorige traject). De huidige bedding van de St Jansbeek blijft behouden 
als onderdeel van de ontwateringssloot van de Zurepasweiden. Aan het einde van het 
brede verlaagde terrein stroomt de ontwateringssloot uit in de St Jansbeek.  

- Binnen het smalle verlaagde terrein krijgt de St Jansbeek een bedding die gedeeltelijk 
nieuw is en gedeeltelijk de bestaande loop volgt. De bedding is smaller dan de 
huidige bedding. In tegenstelling tot het voorgaande traject ligt de bodem hier lager 
dan het huidige bodemniveau om de afwatering vanuit de ontwateringssloot te 
garanderen door de versmalde bedding. De stroomsnelheden in dit traject zijn door 
het iets steilere verhang groter en het geërodeerde zand uit het vorige traject zal in 
dit traject langzaam worden doorgevoerd.  

- In de laatste 300 m voor de brug in de Maasstraat ligt de bedding nog wat dieper, ca 
30 cm onder het huidige niveau en zijn de oevers steiler dan in de huidige situatie. 
Hiermee wordt het historische canyon-karakter van de beek op dit traject hersteld. 

Het tracé van de nieuwe loop wordt zo gekozen dat de bestaande bruggen in het traject niet 
verplaatst hoeven te worden. De onverharde weg die in een deel van het traject loopt, zal wel 
enkele tientallen meters opgeschoven moeten worden, tot buiten de zone van de 
maaiveldverlaging. 

AD 3) Aanvullen en dempen bestaande loop 
Op de trajecten waar een nieuwe loop wordt gegraven, wordt de bestaande loop geheel 
gedempt tot aan het nieuwe maaiveld dat door de maaiveldverlaging is gerealiseerd (zie ad 
1). Daar waar de bestaande loop behouden blijft, wordt deze versmald door de oever aan te 
vullen. Door dit alternerend op de linker- en de rechteroever te doen krijgt de beek een licht 
slingerende loop. De grond die bij het graven van de nieuwe lopen vrijkomt, zal (indien 
kwalitatief geschikt) gebruikt worden om de huidige lopen aan te vullen.  

AD 4) Verwijderen stuw 
In de heringerichte beekloop zijn de stuwen niet langer nodig. Het verwijderen van de stuw 
zorgt voor een natuurlijker peilverloop, een grotere stroomsnelheid en verbetert de 
connectiviteit van het beeksysteem; onder andere vissen kunnen ongehinderd migreren. In 
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de planning vormt dit de laatste maatregel van het beekherstel; indien gewenst kan dit 
gefaseerd gebeuren. Bij de Maasstraat gaat het om een betonnen constructie op de oever, de 
bodemdrempel en de stuwklep. Stroomafwaarts van de stuw bevinden zich steenmatten op 
de bodem van de beek; deze worden ook verwijderd, omdat zij effect hebben op de 
sedimentbeweging ter plaatse.  

 
AD 5) Aanpassen monding 
Bij de monding wordt zware betonnen constructie die als brug fungeert en de drempel die 
zich daaronder bevindt, in z’n geheel verwijderd. Om terugschrijdende erosie in de monding 
te voorkomen en aanvoer van zand naar de in de Maas gelegen aanlegplaats voor schepen, 
wordt de bodem verlaagd, zodat een gelijkmatige verhanglijn ontstaat. Voorafgaand daaraan 
wordt de betegelde vloer en de steen op de oever in het laatste gedeelte tot aan de Maas 
verwijderd, om weer een natuurlijke, zandige bodem te krijgen. De stenen op de oever van 
de Maas blijven behouden. Na het verwijderen van de huidige  brug wordt een nieuwe 
voetgangersbrug gelegd. Deze nieuwe brug is zelfdragend, ligt op de oever en heeft geen 
landhoofden. Zie fig. 4.5. 

AD 6) Verwijderen puin uit de beekbedding 
Puin en ander afval dat lokaal in de bedding van de Jansbeek aanwezig is, wordt verwijderd. 
Het gaat vooral om de laatste paar honderd meter tot aan de monding in de Maas waar in 
het verleden puin is gestort om de erosie af te remmen. Eventueel vervuild puin (bv asbest) 
wordt volgens de geldende milieuvoorschriften op een daarvoor bestemde locatie gestort. 

AD 7) Behouden bomen en aanplanten hagen 
Het beekmondingenproject ligt in een gebied waar het Maasheggenproject wordt uitgevoerd, 
dat als doel heeft het historische hagenpatroon zoveel mogelijk te herstellen. Bij het 
omleggen van de St Jansbeek worden geen hagen geraakt. Daar waar ruimte is zullen enkele 
hagen worden aangeplant, die in de stroomrichting van de Maas staan, om opstuwing te 
voorkomen. Door de nieuwe hagen op de linkeroever aan te planten zullen delen van de St 
Jansbeek een groter deel van de dag beschaduwd zijn, wat bijdraagt aan koeler water 
gedurende zomerwarmte en wat de ecologische variatie vergroot. De aanplant vindt plaats in 
het kader van IGP-Maasheggen. De bestaande bomen die nu vooral op de linkeroever staan, 
worden zoveel mogelijk gespaard. Daar waar de nieuwe bedding op de linkeroever komt te 
liggen, zullen deze bomen op de rechteroever komen te staan. 

AD 8) Verbetering brug Maasstraat 
De brug in de Maasstraat is in slechte conditie. Aan beide zijden is de constructie verzwakt 
door wortels van bomen. De bomen moeten worden verwijderd en de scheuren hersteld. De 
huidige betonnen leuningen kunnen worden vervangen door een gemetselde leuning of een 
metalen leuning. Langs de rechterwand van de onderdoorgang kan een loopplank voor 
otters en andere oevergebonden zoogdieren worden bevestigd. De landschappelijke kwaliteit 
van de plek gaat daar op vooruit.  
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Figuur 4.5. Impressie van de ingrepen in de monding van de St. Jansbeek in de Maas. Boven: 
de bodemstuw wordt verwijderd inclusief de hele betonnen brug en de bodem wordt 
zodanig verlaagd (bruin gedeelte boven de streepjeslijn) dat een gelijkmatig aflopende 
verhanglijn ontstaat. Onder: in het mondingsgebied worden de tegels in de bodem en de 
breuksteen op de oever worden verwijderd (links), zodat bodem en oevers weer uit natuurlijk 
materiaal bestaan (rechts).De breuksteen op de oever van de Maas blijft liggen. In plaats van 
de betonnen brug komt er een nieuwe houten wandelbrug. 

AD 9) Aanleg struinpad langs de beek 
Door het verlaagde terrein langs de beek wordt een struinpad aangelegd dat als wandelroute 
gebruikt kan worden. Op enkele plaatsen langs de huidige beek loopt al een onverharde 
weg, waar op aangesloten kan worden. Een struinpad behoeft geen verharding. In delen met 
een natte bodem volstaat een lichte ophoging van ca. 20 – 30 cm van zand om het pad 
droog te houden. Wel is het nodig om de eerste jaren na aanleg het pad 2 keer per jaar uit te 
maaien. Voor de beleving van het beekdal is het interessant als ook in het traject tussen de 
Maasstraat en de monding, waar geen ingrepen zijn voorzien, een wandelmogelijk kan 
worden aangelegd op de linkeroever. Hiervoor moeten dan afspraken gemaakt worden met 
de grondeigenaar. Dit pad sluit dan aan op het al bestaande wandelpad langs de Maas.  
 
AD 10) Aanleg rasters en toegangspoorten 
Langs de randen van het projectgebied wordt een raster aangelegd, waardoor het gehele 
verlaagde terrein en de beekbedding van de omliggende gronden zijn gescheiden. Waar het 
onderhoudspad het terrein in loopt en waar de bestaande landbouwweg het gebied 
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doorkruist worden houten landhekken geplaatst. Bij de entrees van het struinpad worden 
klappoortjes geplaatst. 
 

4.3 Dwarsprofielen 
Hier volgt een aantal dwarsprofielen aan de hand waarvan de ingrepen in de St Jansbeek 
zichtbaar gemaakt zijn. In ieder profiel is de bruine lijn de nieuwe bodemhoogte van de 
opgevulde of uitgegraven beekloop. Daar waar het maaiveld is verlaagd, is het nieuwe 
maaiveld in groen aangegeven. In blauw is (indicatief) de gemiddelde waterhoogte 
aangegeven van de nieuwe (ongestuwde) situatie, blauw gestreept van de huidige (gestuwde) 
situatie). 

1. Bovenstrooms, tussen kade en verlaagd terrein 

 

De nieuwe bedding ligt direct in de nabijheid van de oude, is iets smaller en de bodem ligt 
wat hoger. Naast de beek is een smalle maaiveldverlaging voorzien. De oude bedding wordt 
opgehoogd tot op het niveau van de maaiveldverlaging. 

2. Bovenstrooms in het brede verlaagde gedeelte 

 

In het brede, verlaagde deel wordt de nieuwe bedding aan de linkerkant van de vlakte 
gegraven. De nieuwe bedding is smaller en ligt hoger dan de huidige bodem. De waterstand 
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zal iets lager zijn dan in de huidige situatie: het stuweffect is opgeheven, wat voor verlaging 
zorgt, maar de hogere bodem en smallere bedding zorgen weer voor verhoging. De 
bestaande bedding blijft bestaan als afwateringssloot van de Zurepasweiden. De 
rechteroever wordt aangevuld tot een 1:3 talud om verzakking te voorkomen. De waterstand 
is er lager dan in de huidige situatie door het wegvallen van het stuweffect. 

3. Middenstrooms in het smalle verlaagde gedeelte 

 

In het smalle verlaagde deel wordt de nieuwe bedding licht slingerend in het verlaagde 
terrein uitgegraven. De bedding wordt ca 5 tot 6 m breed en is iets dieper dan de huidige 
bedding om de afwatering uit de Zurepasweiden bij hogere waterstanden te garanderen 
zonder opstuwing. De bestaande bedding wordt aangevuld tot de hoogte van het nieuwe 
maaiveld Het maaiveld loopt vanaf de beekoever langzaam op naar het onvergraven terrein. 
De waterstand is aanzienlijk lager als gevolg van het opheffen van de stuw.  

4. Benedenstrooms, vlak voor de Maasstraat 

 

De nieuwe bedding is uitgegraven in het verlaagde terrein. De bedding is smaller, heeft een 
ca 30 cm lagere bodem en heeft steile oevers, zodat de historische canyon wordt hersteld. 
De waterstand is lager als gevolg van het opheffen van de stuw. 
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5  Beschrijving en effecten per deelaspect 
 

5.1 Landschap 
Het ontwerp van de St Jansbeek leidt tot het herstel van een ongestuwde, langzaam 
stromende beek door de Zurepasweiden, een modern agrarisch landschap. De beek krijgt 
een licht slingerende loop en een smalle natuurlijk beheerde oeverzone met bloemrijke 
vochtige graslanden en ruigten. In het mondingsgebied komt ondanks het gestuwde 
Maaspeil weer wat ruimte voor het proces van canyonvorming. Door het verwijderen van 
twee stuwen zal het water in de hele beek weer permanent stromen en wordt voldaan aan 
het KRW doel voor herstel van vismigratie. Lokaal worden Maasheggen aangeplant in de 
stroomrichting van de Maas.  
 

5.2 Natuur  

5.2.1 Actuele natuurwaarden  
Aquatisch  
Onderzoek naar de visstand in de St Jansbeek is uitgevoerd in 2009 (Hop, 2010). In 2009 
zijn in de St Jansbeek zeven vissoorten gevangen waaronder Baars, Blankvoorn, Brasem, 
Driedoornige stekelbaars, Snoek, Bermpje en Riviergrondel. Brasem was verreweg de meest 
dominante soort, maar enkel in het meest benedenstroomse deel van de beek (in de 
uiterwaarden). De Riviergrondel waarvan een vrij groot bestand is gevangen, heeft een 
aandeel van 6%. Op aantalsbasis wordt het bestand gedomineerd door deze soort (78%). Het 
overige bestand bestaat voornamelijk uit Driedoornige stekelbaars en Bermpje.    

Macrofauna wordt gedomineerd door de dansmug Macropelopia adaucta,  een typische 
bewoner van bovenlopen van laaglandbeken. Hoewel op grond van de soortensamenstellling 
en abundantie van macrofauna een hoge KRW score is behaald, ontbeert het beeksysteem op 
vrijwel het gehele traject stroming en variatie. 

Beschermde soorten  

In de omgeving van de St Jansbeek is het voorkomen bekend van de beschermde soorten 
Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad, Das en Rapunzelklokje (Hoogerwerf & Felix, 2010). 
In 2013 zal nader veldwerk worden verricht naar (beschermde) stroomdalflora, bijzondere 
broedvogels en das in verband met de Flora- en faunawet.    

5.2.2 Te verwachten natuurwaarden  
In deze paragraaf wordt ingegaan op natuurambities die kunnen worden gerealiseerd bij de 
geplande herinrichting van de St. Jansbeek.  

Aquatisch  
Voor aquatische soorten verbeteren de mogelijkheden sterk onder meer door het 
verwijderen van barrières in het mondingsgebied in en nabij de Maas. Hiermee verbetert de 
visoptrek tot in het bovenstroomse gebied. De stroomsnelheid in de monding (ca. x m/s, 
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aanvullen zodra berekeningen bekend zijn) voldoet aan de eisen die de doelsoorten 
(Bermpje, Kopvoorn, Riviergrondel, Winde) voor deze beek stellen. De stroomsnelheid in de 
beek verbetert ten opzichte van de huidige gestuwde situatie zodat de kansen voor 
populaties van rheofiele vissen en macrofauna toenemen. Zo ontstaat er mogelijk 
opgroeigebied voor jonge Kopvoorns in de vorm van beschaduwde oevers in ondiepe, 
structuurrijke delen van de beek. Ook gunstig is de verwachte afwisseling in ondiepe sneller 
stromende stukken afgewisseld met diepere traag stromende stukken. Dit zal naar 
verwachting leiden tot een hogere score op de KRW-maatlat.  
De zuidoever van de beek bestaat in het benedenstroomse deel nu al grotendeels uit oude 
Maasheggen met af en toe een losse oude overstaander (grotere boom zoals els, eik of es). 
In het bovenstroomse deel zal in de oeverzone nog een maasheg worden aangeplant. Dit zal 
zorgen voor de nodige beschaduwing van de beek waardoor massieve moerasplanten 
begroeiing (met bijv. Liesgras) achterwege zal blijven.      

Terrestrisch  
Voor flora en fauna ontstaan er nieuwe kansen langs de natuurzone langs de St. Jansbeek. Er 
zijn in hoofdlijnen twee verschillende natuurtrajecten te onderscheiden: het traject waar de 
beek door het kunstmatige opgehoogde terrein de Malders stroomt en het benedenstroomse 
traject door de Zurepasweiden tot aan het canyonachtige tracé dat begint waar nu nog de 
grote stuw ligt.  

Op het eerste traject zal de beek over een lengte van ca. 400m door een ruim 1 meter 
verlaagde, ca. 100m brede laagte stromen. Naar verwachting zal er in delen van deze zone 
sprake zijn van uittredende ijzerrijke kwel. Er zal hier dus een moerassige begroeiing 
ontwikkelen met vochtig grasland en ruigte en lokaal planten die indicatief zijn voor kwel 
langs de Zandmaas zoals Bittere veldkers, Bosbies, Holpijp en Witte waterkers (Kurstjens 
e.a., 2010). Mogelijk duiken ook meer bijzondere soorten nog op vanuit oude zaadbronnen 
zoals Adderwortel, Gewone dotterbloem of Waterviolier. 

Zonder beheer (begrazing of maaien) zal zich in deze kwelzone snel een rietmoeras en 
elzenbroekbos ontwikkelen. Omdat deze zone verlaagd wordt voor het verkrijgen van 
rivierkundige ruimte om elders Maasheggen aan te leggen, is massieve ruigtevorming of 
grootschalige bosontwikkeling niet gewenst. Aanbevolen wordt om in de beginfase (een of 
enkele jaren) na aanleg spontane bosopslag te voorkomen door het toepassen van 
maaibeheer. Als zich eenmaal een grazige vegetatie heeft gevestigd en de pionierfase met 
open bodem voorbij is, kan worden overgestapt op een beheer van extensieve begrazing.  

Op het tweede traject is er sprake van een veel smallere natuurzone met een breedte van ca. 
40-50m. Naar verwachting zal er in deze zone minder kwel optreden omdat er naast de St. 
Jansbeek nog een heel netwerk van kleinere en grotere ontwateringssloten ligt die kwelwater 
afvangen. Deze zone overstroomt maar zelden en zal zich daardoor ontwikkelen in de 
richting van vrij voedselrijk vochtig grasland (op een kleibodem). Net als bij het vorige traject 
wordt aanbevolen om door een maaibeheer in de eerste jaren een grazige vegetatie te 
ontwikkelen om extreme ruigte- en bosvorming tegen te gaan. Naar verwachting zal zich 
vervolgens onder invloed van extensieve begrazing een ruige, bloemrijke vegetatie 
ontwikkelen met klavers, boterbloemen, veldzuring, pinksterbloem en mogelijk op termijn 
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ook meer bijzondere soorten als Kamgras, Rode ogentroost en Veldgerst (Kurstjens e.a., 
2010). 

In beide natuurzones zullen ook minder algemene broedvogels, insecten en zoogdieren gaan 
opduiken. Voldoende aanbod van structuur in de vorm van ruigte en wat struweel is dan wel 
belangrijk. Te verwachten soorten zijn o.a. Roodborsttapuit, Waterral, Sprinkhaanzanger, 
Landkaartje, Oranje zandoogje, Kustsprinkhaan, Gouden sprinkhaan en Bever.	  	  	  	  

	  

Bloemrijk	  grasland	  op	  klei	  in	  de	  Maasuiterwaarden.	  

5.3 Water  

5.3.1 Oppervlaktewater  
De effecten van de ingrepen op de waterstanden en de stroomsnelheden zijn berekend met 
het model Sobek. De resultaten zijn beschreven in bijlage 1. Hieronder volgt een 
samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

Stroomsnelheden 
Het nieuwe beekprofiel en het verwijderenvan de stuwen heeft een positief effect op de 
stroomsnelheid in de beek. Bij de gemiddelde zomerafvoer treedt nu over een groot traject 
een stroomsnelheid op van ca 0,1 m/sec. Slib zal bij deze snelheid meegevoerd worden. 
Voor veel stroomminnende vissen en andere diersoorten van stromend water zijn dit betere 
stroomsnelheden dan in de huidige situatie, waarbij de snelheid vrijwel nul was. De doelen 
van de KRW worden hiermee dan ook goed gehaald. De verwachting is dat bij lage afvoeren, 
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ter plaatse van lokale versmallingen, zoals zandbanken en velden waterplanten, nog wat 
hogere stroomsnelheden zullen optreden. Bij maatgevende omstandigheden stijgt de 
stroomsnelheid tot 0,3 m/sec; een stroomsnelheid waarbij fijn zand getransporteerd kan 
worden door de waterstroom, hetgeen belangrijk is voor de morfodynamiek (erosie en 
sedimentatie) in de beek.  
NB. De bedding van de beek is in het deel stroomafwaarts van de toestroom van de sloot uit 
de Zurepasweiden bewust nog vrij breed gehouden om de afvoer te garanderen. Uit de 
berekeningen blijkt dat zelfs bij maatgevende omstandigheden de waterstanden in deze 
sloot lager blijven dan in de huidige situatie. Er is dus voldoende ruimte op dit traject om 
een extensief beheer te voeren en bijvoorbeeld omgevallen bomen niet uit de beek te 
verwijderen. Het effect hiervan is dan dat de stroomsnelheden lokaal nog iets zullen stijgen.  
 
Waterstanden 
De waterstanden worden vooral beïnvloed door het verwijderen van de stuw ter hoogte van 
de Maasstraat. In het hele benedenstroomse deel van de St Jansbeek dalen de waterstanden 
daardoor. Ter hoogte van de stuw bedraagt de daling bijna 1 m; ca 750 m bovenstrooms van 
de stuw, juist voorbij het punt van de plaats waar de Zurepas sloot aantakt, is de 
waterstandverlaging afgenomen tot nul. Nog verder bovenstrooms nemen de waterstanden 
in de St Jansbeek, als gevolg van de hogere bodemligging, juist wat toe ten opzichte van de 
huidige situatie. Deze verhoging dempt langzaam uit in de richting van Vortum. Bij 
maatgevende omstandigheden bedraagt de verhoging ter hoogte van de provinciale weg in 
Vortum nog ca 7 cm. Deze verhoging heeft geen invloed op inundaties omdat het waterpeil 
dan nog ruim (ca 40 cm) onder de laagste delen van het maaiveld staat. In de 
afwateringssloot van de Zurepasweiden nemen de waterstanden bij alle afvoeren (ook de 
maatgevende) af. Het effect van het verwijderen van de stuw is tot ca 4 km stroomopwaarts 
nog merkbaar. De ontwatering van de Zurepasweiden zal door de ingreep nog iets 
verbeteren. Ook in andere sloten en de Luinbeek die in de onderste 750 m tot aan de 
Maasstraat in de St Jansbeek uitstromen, dalen de waterstanden; met enkele decimeters tot 
maximaal een halve meter. 

Waterberging 
Door de maaiveldverlaging zal de St Jansbeek eerder buiten haar oevers treden. Door de 
extra ruimte neemt de bergingscapaciteit van dit deel van het dal toe en zullen hoge 
afvoeren vanuit de St Jansbeek langzamer naar de Maas worden afgevoerd. Hierdoor buffert 
het beeksysteem waterpieken. Het water dat zo in het beekdal en de bodem wordt 
opgeslagen, stroomt tijdens lagere afvoeren, weer geleidelijk terug naar de beek.  

Effecten op de Maasafvoer 
Het verleggen van de beekloop van het huidige rechte tracé naar de nieuwe slingerende loop 
heeft geen effect op de waterstanden in de Maas. De ingreep is daarvoor te klein. De 
inundatiefrequentie van het gebied met Maaswater zal door de ingreep niet veranderen. De 
maaiveldverlaging van het in de jaren 60 opgehoogde terrein heeft wel invloed op de 
Maasafvoer. Deze verlaging maakt echter geen onderdeel uit van dit project, maar van het 
project IGP-Maasheggen.  
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5.3.2 Grondwater  
De effecten op de grondwaterstanden zijn niet doorgerekend; wel is via expert judgement 
een inschatting van de verwachte effecten gemaakt. Met betrekking tot de 
grondwatersituatie is het van belang er op te wijzen dat vrijwel tegelijk met het 
beekherstelproject er in het kader van het project Maaswerken een opzet van het Maaspeil is 
gepland in zowel het stuwpand Sambeek als stuwpand Grave met 30 resp. 25 cm. Als gevolg 
hiervan zal er in de uiterwaarden van de Maas een permanente grondwaterstandstijging 
plaatsvinden, die vooral in de lagere percelen (hoogteligging onder de ca. 11,5 m +NAP 
merkbaar zal zijn. 

Het beekherstelproject in de St Jansbeek heeft juist een tegengesteld effect: hierdoor zal een 
grondwaterstanddaling optreden, die met name in het benedenstroomse deel aanzienlijk kan 
zijn. Door het verwijderen van de stuw dalen de waterstanden in een 750 m lang gedeelte 
van de St Jansbeek stroomopwaarts van de stuw en in de sloten die in dit traject in de St 
Jansbeek uitmonden. Het grootst is de daling ter hoogte van de huidige grote stuw. De 
grondwaterstand in de omgeving van de bedding zal door de daling van het beekpeil met ca 
1 m ook sterk dalen, met dichtbij de beek tot naar verwachting meer dan 50 cm. Vanwege 
het feit dat het maaiveld hier nu al meer dan 1 m boven het grondwaterniveau ligt en dat de 
bodem op dit traject uit vrij zware, klei bestaat, zullen de omstandigheden aan het maaiveld 
door de grondwaterstanddaling weinig veranderen.  

Verder bovenstrooms langs de St Jansbeek neemt de waterstanddaling af en daarmee 
eveneens de invloed op het grondwater. Ter hoogte van de monding van de Luinbeek 
bedraagt de waterstanddaling in de St Jansbeek nog ca 50 cm. In de gronden rondom de 
beek zullen de grondwaterstanden hierdoor met enkele decimeters dalen. Het maaiveld ligt 
hier, anders dan bij de monding, vrij laag en de weilanden hebben er een geringe 
drooglegging die mede door de vrij sterke kwel en de peilopzet in de Maas vaak minder is 
dan 50 cm. Door de daling van de grondwaterstand zal de drooglegging toenemen tot meer 
dan 50 cm, wat voor de bedrijfsvoering gunstig is. Ook de gronden langs de Luinbeek aan 
de voet van de terrasrand en de Zurepasweiden bovenstrooms van het in de jaren 60 
opgehoogde terrein zullen door de verlaging van de waterstand in de Luinbeek en in de 
afwateringssloot een grotere drooglegging krijgen. Voor de bedrijfsvoering van deze vaak 
natte percelen is dit niet onwenselijk. 

5.4 Landbouw 
Binnen het te herinrichten deel van de St Jansbeek speelt moderne landbouw een hoofdrol. 
Sinds de afronding van de Landinrichting in het begin van de jaren ’80 liggen hier relatief 
grote kavels van moderne melkveebedrijven met graslanden en maisakkers (kuilvoer). 
Afgezien van het beekherstel is hier in het kader van de EHS geen omvorming van 
landbouwgrond voorzien. Bovendien gaat het hier om beekherstel verweven waarbij dus 
nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met de drooglegging van de moderne 
agrarische kavels. 
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5.5 Recreatie  
Via de heringerichte benedenloop van de St Jansbeek en langs de Waranda en Luinbeek zou 
vanuit Sambeek een dorpsommetje kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor moet dan een 
nieuw pad langs de beek worden aangelegd, waarin onderdelen van de bestaande 
onverharde weg zijn opgenomen.  
 

5.6 Cultuurhistorie  
In §2.1.3 zijn enkele locaties rondom de beek genoemd die een belangrijke archeologische 
en cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen: de oude waranda langs de Luinbeek, een 
zijbeekje van de St Jansbeek en een oude bewoningslocatie langs de Veerweg in Vortum 
(Benerink e.a., 2011). De waranda is een kunstmatige ophoging (terp) waarop het voormalig 
kasteel Hatendonk heeft gestaan. Het toponiem donk wijst ook op een verhoging. Het terrein 
is een rijksmonument vanwege de restanten van dit laat middeleeuwse kasteel in de 
ondergrond. De waranda is nu in gebruik als (modern) boerenbedrijf.   
 

5.7 Beheer en onderhoud 
De heringerichte St. Jansbeek dient goed toegankelijk te zijn voor eventueel toekomstig 
beheer en onderhoud. Binnen de natuurzone langs de beek (doorgaans op de oostoever) kan 
een beheerpad worden gerealiseerd door een graspad in te zaaien na herinrichting. In 
gedeelten kan dit pad samenvallen met de onverharde weg die er nu al ligt. In het bestek 
dient dit nader te worden uitgewerkt. Omdat de stroming gaat toenemen in vergelijking met 
de huidige gestuwde situatie zal de frequentie van beheer en onderhoud naar verwachting 
lager worden na realisatie van de herinrichting. Bovendien is beschaduwing aanwezig langs 
een relatief groot deel van de beekloop, hetgeen gunstig is om overmatige begroeiing van 
moerasplanten te beperken.  

Idealiter wordt voor de gehele natuurzone langs de beek (inclusief de vochtige graslanden	  in 
het brede gedeelte van de zone) één beheerder gezocht. Met deze beheerder dienen 
afspraken te worden gemaakt over extensieve begrazing van deze strook (ca. 12 ha). Vooral 
de beginjaren (pioniersituatie met open grond waar bomen en struiken makkelijk kunnen 
kiemen) zijn cruciaal en zullen bepalend zijn voor de eventuele bosontwikkeling. Omdat de 
natte graslanden lastig toegankelijk kan zijn met machines voor evt. maaibeheer, wordt 
aanbevolen om eventuele overmatige bosontwikkeling in de eerste jaren eventueel bij te 
sturen door handmatig maaien (bosmaaier) of door aan het eind van het groeiseizoen 
handmatig jonge bomen uit te trekken of uit te steken. Met deze vorm van maatwerk kan 
ook goed worden gestuurd in de mate van beschaduwing langs de beek.  

 

5.8 Monitoring 
De hydrologische effecten van de ingrepen voor zowel het oppervlaktewater als het 
grondwater worden gemonitord. Daarnaast zullen de effecten van de inrichtingsmaatregelen 
op de ecologie (KRW) en de waterkwaliteit worden onderzocht. Hiertoe zal nog een factsheet 
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effectmonitoring beekmonding St. Jansbeek worden opgesteld door de afdeling Onderzoek & 
Monitoring van het Waterschap Aa en Maas.  

Ten behoeve van het grondwateronderzoek zullen extra peilbuizen worden geplaatst. Door 
het verwijderen van de stuw met een meetpunt dat onderdeel is van het reguliere 
monitoringsmeetnet oppervlaktewater, dient een nieuw meetpunt te worden gerealiseerd ter 
hoogte van de brug in de Maasstraat. Verder wordt aansluiting gezocht bij bestaande 
meetnetten zoals visstand bemonsteringen in het kader van de KRW en monitoring 
beheerplan watergangen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. KRW karakteristieken St Jansbeek (type R5)  
 
Aanvullende informatie EBEO scores 
(bron: Routinerapportage hydrobiologie Aa en Maas, 2010) 

 

 
 
 
Aanvullende informatie EKR scores 
(bron:Visstandonderzoek 2009, onderdeel St Jansbeek) 
Wat betreft de EKRscores is alleen de vismaatlat berekend (gegevens uit 2009).  
Kenmerkend voor het visbestand is het hoge aandeel van brasem (> 40 cm) en het vrij hoge 
aandeel van bermpje en riviergrondel. Bermpje en Riviergrondel zijn vissoorten die passen 
bij dit beektype in gezonde toestand.  
De omvang van het visbestand in de St Jansbeek neemt in stroomopwaartse richting af. Er is 
een bestand aangetroffen van 168,5 kg/ha en 4.867 stuks/ha. In totaal zijn er 7 soorten 
aangetroffen, waarvan 5 eurytoop (baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars en 
snoek) en 2 rheofiel (bermpje en riviergrondel). Uitgedrukt in biomassa wordt het visbestand 
gedomineerd door brasem, welke een aandeel van 89% heeft. Deze brasem is enkel in het 
meest benedenstoomse deel van de beek aangetroffen. De beek was hier aanzienlijk breder 
en dieper dan in de andere delen van de beek. De riviergrondel, waarvan een vrij groot 
bestand is aangetroffen, heeft een aandeel van 6%. Op aantalbasis wordt het bestand 



52	  
	  

gedomineerd door riviergrondels (78%). Het overige bestand bestaat voornamelijk uit 
driedoornige stekelbaars (11%) en het bermpje (6%). 
Hoewel de bestanden op basis van biomassa veelal gedomineerd worden door eurytope 
soorten, is te zien dat op basis van aantallen het rheofiele gilde dominant is in de St 
Jansbeek. Echter, hoewel in de St Jansbeek relatief veel bermpjes zijn aangetroffen, 
ontbreken andere karakteristieke rheofiele soorten. De ekr score is dan ook matig, met 0,37 
(doel: minimaal 0,45). 
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Verwachte effecten beekmonding project  
(bron: Ontwerp ecologische Doelen KRW- technisch achtergronddocument, Waterschap Aa 
en Maas, 2008 
 
In onderstaande tabel is van de beheer- en inrichtingsmaatregelen aangegeven of deze van 
toepassing zijn in dit waterlichaam en of er eventuele significante schade aan een 
functie wordt verwacht bij uitvoering van een maatregel. Hieruit volgt in de laatste kolom of 
de maatregel wordt meegenomen in het maatregelpakket voor het opstellen van het MEP. 

Uit deze tabel blijkt dat in de ogen van het waterschap bij ecologisch herstel van de St 
Jansbeek vooral ingezet moet worden op:  
- waterbeheer: vasthouden van water in de haarvaten en realiseren permanente stroming 
- inrichting: beschaduwing, oeverinrichting en morfologisch herstel; aanleg van vistrappen 
om de stuwen vispasseerbaar te maken 
- beheer oevers: met grazers aangevuld met maaien 
- beheer watergang: gedifferentieerd onderhoud (natuurvriendelijk schonen) 
 
Als inrichting en beheer hieraan voldoen, zal de MEP (grotendeels) gehaald worden. Dit is het 
geval: door een meer slingerende loop zal het systeem meer water vasthouden en het 
verwijderen van de stuw creëert een permanente doorstroming. Aanleg van vistrappen is 
hiermee niet meer nodig; de vispasseerbaarheid is gegarandeerd, ook door het natuurlijker 
inrichten van de monding in de Maas (verwijderen bodemstuw).  
Het plan herstelt de morfologie en creëert een natuurlijke oeverinrichting. De dimensies van 
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de nieuwe beekloop zijn zo gekozen dat ze goed aansluiten op het afvoerpatroon. Het 
huidige overgedimensioneerde doorstroomprofiel zal waar mogelijk worden verkleind. Het 
dwarsprofiel van de nieuwe bedding varieert in breedte, diepte en oeverafwerking. De 
binnenbochten lopen flauw af, de buitenbochten steil. In de eerste 300 m tot aan de 
monding wordt het canyon-karakter van de beek hersteld, door de beekbodem iets te 
verlagen en de oevers te versteilen. Verder bovenstrooms wordt de bodem juist opgehoogd, 
om het verhang te vergroten.  
Wat betreft de beschaduwing: de zuidoever van de beek bestaat in het benedenstroomse 
deel al grotendeels uit oude Maasheggen met af en toe een losse oude overstaander (grotere 
boom zoals els, eik of es). In het bovenstroomse deel zal in de oeverzone een extra maasheg 
worden aangeplant. Dit zal zorgen voor de nodige beschaduwing van de beek waardoor 
massieve moerasplanten begroeiing (met bijv. Liesgras) achterwege zal blijven. Ook met het 
beheer wordt ingezet op ecologisch herstel zoals hier gedefinieerd. 

 

Dit alles sluit goed aan op de gestelde ecologische randvoorwaarden voor het beekherstel 
van de St Jansbeek uitgewerkt door Bart Brugmans (2012): 
“Door de ligging in landbouwgebied is volledig beekherstel niet mogelijk. Het doel is om de 
beek licht te laten slingeren. De strook die hiervoor gebruikt wordt is tot 25 meter breed. 
Het dwarsprofiel wordt asymmetrisch met een afwisselend zandige of venige bodem. De 
stuwen worden verwijderd of vispasseerbaar gemaakt. Op de oevers van de beek komen 
plaatselijk bomen voor en er komt natuurvriendelijk onderhoud. Al met al een 
kwaliteitsimpuls voor landschap en natuur. Vissoorten die voorkomen zijn bermpje, 
riviergrondel en stekelbaars. Andere waterdiertjes zijn de zoetwatervlokreeft, de 
weidebeekjuffer en de kokerjuffer.” 



55	  
	  

Bijlage 2. Hydrologisch onderzoek  
 

Met het afvoermodel Sobek 1D is het waterstandverloop van de nieuwe beekbedding 
doorgerekend. Het Basismodel op basis van het beheerregister is aangeleverd door 

Het waterschap. De verdere uitwerking en berekeningen zijn uitgevoerd door Arcadis. 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.  
 
Het ontwerp is in het model gezet met behulp van digitaal aangeleverde DO 
ontwerpoverzichtskaarten en digitaal aangeleverde dwarsprofielen. De volgende afvoeren 
zijn doorgerekend voor de Huidige Situatie en vervolgens de Ontwerpsituatie:  

• Lage zomerafvoer 
• Gemiddelde Zomerafvoer 
• Maatgevende Afvoer 

Met de twee zomerafvoeren wordt in beeld gebracht wat het effect is van de maatregelen op 
waterdiepte en stroomsnelheid. Met de maatgevende afvoer wordt in beeld gebracht welke 
waterstanden optreden bij het jaarlijkse hoogwater. 
Voor de zomer- en wintersituatie zijn de bijbehorende zomer- en winterstuwstanden 
gebruikt:  
 
Om de weerstand van eventueel in de watergangen aanwezige vegetatie mee te nemen is de 
weerstandsbenadering van Bos&Bijkerk gebruikt. Dit is een diepteafhankelijke weerstand. 
Huidige situatie: 
 Zomer γ = 25 (ca. 25% begroeid) 
 Winter γ = 30 (ca. 10% begroeid) 
Ontwerpsituatie: 
 Zomer γ = 15 (ca. 55% begroeid) 
 Winter γ = 25 (ca. 25% begroeid) 

 
De Maasstand is op een vast peil gezet van 8.745 m NAP wat overeen komt met het 
waterpeil bij een gemiddelde rivierafvoer van ca 250 m3/s. Later is bepaald dat Maasstanden 
wellicht lager uitpakken bij de afvoersituaties. Lagere waterstanden hebben echter geen 
invloed op de rekenresultaten omdat deze waterstand de afwatering, die onder vrij verval 
geschiedt, niet beïnvloedt.  
 
De resultaten van het ontwerp worden in lengteprofielen weergegeven ten opzichte van de 
huidige situatie. Ter oriëntatie zijn in figuur B.1.1 de begin- en eindpunten weergegeven, 
waartussen de lengteprofielen zijn genomen. 
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Figuur B.1.1. Overzichtskaart stroomgebied St Jansbeek met begin- en eindpunten 
waartussen de lengteprofielen uit de volgende afbeeldingen zijn genomen. 
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Maatgevende afvoer St. Jansbeek en Zijsloot St. Jansbeek 

 

 
 
Toelichting Maatgevende afvoersituatie: 
Effect op Waterstanden 
 De waterstanden gaan over het algemeen omlaag. Dit geldt voor beide trajecten. De 

voornaamste oorzaak is het verwijderen van de stuw nabij de Maasstraat. Daarnaast 
speelt de bodemverlaging een rol.  

 Vanaf Klein Vortumsedijk (stuw) tot ca. 1500m stroomafwaarts is een 
waterstandsverhoging te zien. Deze wordt veroorzaakt door de bodemverhoging en 
versmalling welke op die locatie in het ontwerp zitten.  
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 Het stuk tussen de Klein Vortumsedijk en de provinciale weg van Vortum-Mullem is een 
wateroverlastgevoelige locatie omdat de beek daar door een smalle goot loopt. Daar is 
een waterstandsverhoging zichtbaar van ca. 7 cm. De waterhoogte blijft dan nog steeds 
ruim (ca 35 cm) onder de laagste maaiveldhoogte naast de beek. Deze verhoging is niet 
van toepassing op Maashoogwaters omdat in die situatie de kering in de winterdijk is 
gesloten en het overtollige water dan wordt weggepompt.  
 

Zomerafvoer St. Jansbeek en Zijsloot St. Jansbeek 

 

 
 
Toelichting zie na lage zomerafvoer. 
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Lage Zomerafvoer St. Jansbeek en Zijsloot St. Jansbeek 

 

 
Toelichting bij Zomerafvoersituatie en Lage Zomerafvoersituatie: 
 
Effect op Waterstanden 
 De waterstanden gaan over het algemeen omlaag. De voornaamste oorzaak hiervan is het 

verwijderen van de stuw nabij de Maasstraat. Daarnaast speelt de bodemverlaging een rol.  
 Vanaf Klein Vortumsedijk (stuw) tot ca. 1000m stroomafwaarts is een 

waterstandsverhoging te zien. Deze wordt veroorzaakt door de bodemverhoging en 
versmalling welke daar in het ontwerp zit.  
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Effect op Snelheden 
 De snelheden gaan bij de lage afvoeren omhoog. Dit speelt voornamelijk in het 

benedenstroomse deel van het ontwerp, vanaf de provinciale weg bij Vortum-Mullem en 
vanaf de Veerweg. De oorzaak ligt in het feit dat het water niet meer tegengehouden 
wordt door de stuw nabij de Maasstraat die in het ontwerp wordt verwijderd. In plaats van 
dat het water bijna stil staat, stijgen stroomsnelheden tot 0.1 m/s.  

 
Effect op Waterdiepten 
De	  waterdiepte	  neemt	  af	  ten	  gevolge	  van	  het	  verwijderen	  van	  de	  stuw	  nabij	  de	  Maasstraat.	  Bij	  lage	  
afvoeren	  blijft	  er	  20	  tot	  40	  cm	  waterdiepte	  over.	  De	  deels	  versmalde	  profielen	  hebben	  hier	  positieve	  
invloed	  op.	  Een	  meer	  ondiepe	  beek	  sluit	  meer	  aan	  bij	  het	  natuurlijke	  karakter	  van	  de	  beek	  en	  leidt	  

onder	  meer	  tot	  meer	  zonlicht	  in	  het	  water.	  	  
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Bijlage 3. Grondbalans  
  

        

Afgraven maaiveld lengte (m) doorsnede (m2) volume (m3) 
Hoog terreingedeelte 690 114 78660 
Laag terreingedeelte 1250 12 15000 

subtotaal 1940   93660 
        
Graven bedding       

Jansbeek bovenstrooms 370 13 4810 
Jansbeek middenstrooms 820 5 4100 
Jansbeek benedenstrooms 920 6,5 5980 

subtotaal 2110   14890 
        
Aanvullen beddingen       
Jansbeek bovenstrooms 350 3,15 1102,5 
Aanvullen oever sloot 
Zurepasweiden 770 1 770 
Jansbeek benedenstrooms 890 7,2 6408 

subtotaal 2010   8281 
       
GRONDBALANS TOTAAL afvoeren (incl. maaiveldverl.) 100270 
  afvoeren (excl. maaiveldverl.) 6610 

Bijlage 4. Kostenraming  
     

1 Graven nieuwe bedding 100630 
2 Maaiveldverlaging * 0 
3 Aanvullen oude beddingen 45250 
4 Afbreken stuwen 36475 
5 Omleggen halfverharde weg 2720 
6 Verwijderen bomen en struiken 5000 
7 Aanplanten hagen * 0 
8 Herstel brug Maasstraat 4500 
9 Verwijderen puin uit bedding 2400 

10 Aanleg voetgangersbrug 26000 
11 Aanleg struinpad 1200 
12 Aanleg afrastering 24800 



62	  
	  

  subtotaal uitvoeringskosten 248975 

 
 
   

A Overhead Aannemer   

  Uitvoeringskosten (8%) 19918 
  Algemene kosten/winst/risico (15%) 37346 
  Eenmalige kosten inrichten werkterrein/ aan- afvoer materieel 5000 
     
B Plankosten   
  Uitvoeringsplan 2500 
  Vergunningen 10000 
  Bodemonderzoek 15000 
  Explosievenonderzoek 5000 
  Archeologie 5000 
  Bestek 20000 
  Aanbesteding 2500 
  Directievoering/uitvoeringsbegeleiding 30000 
     
  Subtotaal uitvoeringskosten 248975 
  subtotaal overhead aannemer 62264 
  subtotaal plankosten 90000 

   401239 
     
  onvoorzien (15%) 60186 
  grondaankopen ** 289800 
  risico grondaankopen (20%) 57960 

     
  Totaal excl BTW 809185 
  Totaal incl BTW 979114 

     
* bekostigd door DLG   
** aankoop hoog terrein bekostigd door DLG   
	  

Bijlage 5. Planning  
- Vaststelling ontwerp projectplan door DB    20 febr. 2013 
- Inspraakprocedure (indienen zienswijze)    tot 8 maart 2013 
- Nota van Inlichtingen en evt. aanpassen plan   voor 15 april 2013 
- Vaststelling projectplan door DB     23 april 2013 
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- Commissie Waterbeheer      16 mei 2013  
- Vaststelling projectplan door AB     7 juni 2013  
- Inspraakprocedure (indienen beroep)    + 6 weken 
- Uitvoeren aanvullend onderzoeken (natuur, bodem etc.)  vanaf 8 maart 2013 
- Afronding grondverwerving       maart 2013 
- Aanvraag vergunningen, ontheffingen en bestemmingsplan vanaf 8 maart 2013 

Gereed 15 sept 2013*  
- Opstellen bestek       vanaf maart 2013  
- Aanschrijven aannemers      medio sept. 2013  
- Aanbesteding        15 oktober 2013  
- Start werkzaamheden       najaar 2013  
- Beoogde oplevering werkzaamheden     31 dec. 2014  

 

* evt. aanvraag FFwet en NBwet kan pas na afronding veldwerk op einde voorjaar 2013. Dus 
zeg indienen 1 juli 2013.  

 
 
 


