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Samenvatting 

 

Het hoofddoel van de herinrichting van de Oeffeltsche Raam 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 in 2015 wordt voldaan aan de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Belangrijke doelen zijn o.a. realisatie vismigratie, verbetering van 

waterkwaliteit en een goede maatlatscore (EKR) voor macrofauna, macrofyten en vis, onder 

andere door een meer natuurlijke morfologie. In principe moet deze goede toestand in 2015 

gerealiseerd zijn; uitstel is mogelijk tot uiterlijk 2027. Daarnaast zal het ontwerp bijdragen 

aan de realisatie van doelen voor het Natura 2000 gebied Oeffelter Meent. Voor de Virdsche 

Graaf vormt het hoofddoel de realisatie van een natuurlijke monding om daarmee een 

bijdrage te leveren aan de KRW.  

Deze opgaven zijn in dit definitief ontwerp vertaald naar het herstel van de historische loop 

van de Oeffeltsche Raam in een oude Maasloop rondom de Oeffelter Meent. Het resultaat van 

deze ingrepen is een beter beleefbare en meer natuurlijke Oeffeltsche Raam die goed 

optrekbaar is voor vis. In de herstelde beekloop is meer ruimte voor meandering dan in de 

huidige gekanaliseerde loop. De benedenloop van de Virdsche Graaf krijgt het karakter van 

een kleine zandwaaiermonding in de Maas. Het gekanaliseerde en bekade traject van de 

Oeffeltsche Raam in de Meent kan worden gedempt en grotendeels afgegraven. Dit biedt een 

gunstig perspectief voor het behalen van de doelen t.a.v. stroomdalgrasland in het N2000 

gebied Oeffelter Meent (groter potentieel oppervlakte voor droog stroomdalgrasland, meer 

ruimte voor dynamiek, aaneengesloten gebied met integrale begrazing, herstel 

oorspronkelijke open landschap). De kunstmatige, maar cultuurhistorisch interessante 

monding via de Burggraaf blijft gehandhaafd. De feitelijke monding in de Maas krijgt een 

natuurlijk karakter door het verwijderen van kribben en stortsteen. Dit laatste geldt ook voor 

de monding van de Virdsche Graaf. De kunstmatige bovenloop van de Virdsche Graaf in het 

natuurgebied wordt gedempt.  

  

Huidige met steen vastgelegde monding van de Virdsche Graaf in de Maas. In de natuurlijke 

situatie heeft de beek een zandige monding.  
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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 gezamenlijk opgestelde streefbeeld. 

Twee van deze te verbeteren beekmondingen zijn de Virdsche Graaf en de Oeffeltsche Raam 

in noordoost-Brabant, gelegen in de gemeente Cuijk resp. Boxmeer. 

Dit rapport behandelt de beoogde herinrichting van beide waterlopen voor zover deze 

binnen het winterbed van de Maas liggen, d.w.z. tussen de kade en de rivier. Voor de ligging 

zie figuur 1.1. Voor de Oeffeltsche Raam betekent dat een beektraject van ca. 1,8 km lengte 

(rood op de kaart), voor de Virdsche Graaf ca. 2 km (geel op de kaart). De Oeffeltsche Raam 

ontspringt buiten de uiterwaarden vanuit verschillende bronnen. In de uiterwaarden 

doorkruist hij de Oeffelter Meent, om daarna dwars op de hoogtelijnen de oeverwal door te 

steken naar de Maas. De Virdsche Graaf ontspringt in de uiterwaarden, in een natuurlijke 

laagte net ten westen van de Oeffeltsche Raam, en mondt ter hoogte van Sint Agatha in de 

Maas uit. Niet in de studie meegenomen zijn twee andere waterlopen die in de bestudeerde 

beken uitkomen. De Viltsche Graaf begint in de uiterwaarden ten zuidoosten van Oeffelt 

(blauwe lijn op de kaart) en mondt uit in de Oeffeltsche Raam. Net voor de monding van de 

Virdsche Graaf stroomt een kleine beekloop, Het Looij geheten (aangeduid met blauwe lijn), 

in de Virdsche Graaf uit. Het Looij volgt geheel een andere natuurlijke laagte die hier in de 

ondergrond ligt.   

 

Figuur 1.1: Luchtfoto van beide beken en hun huidige mondingen in de Maas. Virdsche Graaf 

(geel) met Het Looij (blauw), Oeffeltsche Raam (rood) met benedenloop van de Viltsche Graaf 

(blauw).   
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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) 

zijn de Oeffeltsche Raam en de Virdsche Graaf 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 Oeffeltsche Raam aangewezen 

als beekherstel project en er ligt een opgave voor verdrogingsbestrijding. Daarnaast is het 

hele stroomgebied aangewezen als zoekgebied voor waterberging. De Oeffeltsche Raam is 

aangewezen als EVZ (Ecologische Verbindingszone) met een natuurvriendelijke oever 

(gemiddeld 3-10 m) en zoveel mogelijk natuurlijke peildynamiek.   

In de nota visstand- en visserijbeheer 2007 (Waterschap Aa en Maas) wordt de monding van 

de Oeffeltsche Raam aangemerkt als middelhoge prioriteit. Vlak voor de uitmonding in de 

Maas ligt een stortstenen 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. Migratie van stroomminnende 

vissoorten vanuit de Maas is voor de Oeffeltsche Raam belangrijk. Voor de Virdsche Graaf 

vormt dit geen beleidsmatige opgave.  

Voor beide beken ligt er een beleidsmatige opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water om voor 

2015 een goede ecologische toestand te bereiken. De Oeffeltsche Raam is aangeduid als R5 

waterlichaam (langzaam stromende midden/benedenloop op zand) en de Virdsche Graaf als 

R4 (permanent langzaam stromende bovenloop op zand). Het doel is lager voor sterk 

veranderde wateren als de Oeffeltsche Raam en de Virdsche Graaf: 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.    

Bij de herinrichting van de beide beeklopen dient rekening te worden gehouden met het 

Natura 2000 gebied Oeffelter Meent en de opgaven voor de realisatie van de EHS. Voor het 

N2000 gebied Oeffelter Meent is een concept beheerplan opgesteld (Dienst Landelijk Gebied, 

2009).  

In figuur 1.2 staat de meest actuele kaart van het Natuurbeheerplan (2012-2013) van de 

Provincie Noord-Brabant aangegeven. Er is binnen het gebied nog een beperkte opgave om 

landbouwgronden om te vormen naar natuur. Het gebied Oeffelter Meent en Meerkampen 

vormt een min of meer aaneengesloten natuurgebied van ruim 100 ha: het N2000 gebied 

Oeffelter Meent.     
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Figuur 1.2. Natuurbeheerplan met EHS-opgave (Bron: Provincie Noord-Brabant). De roze 

vlakken betreffen nog in natuur om te vormen landbouwgronden. De overige kleuren hebben 

betrekking op verschillende natuurbeheertypen. In de uiterwaarden gaat het daarbij om 

kruiden- en faunarijk grasland (lichtgroen), glanshaverhooiland (donkergroen) en droog 

schraalgrasland (beige).     

Rijkswaterstaat zoekt voor de lange termijn (2050/2100) naar meer doorstroomcapaciteit in 

het winterbed tijdens hoge afvoeren (Deltaprogramma Rivieren). In het kader van de IVM 

(Integrale Verkenning Maas) is onder meer voorgesteld om de doorstroomcapaciteit van de 

Provinciale weg Oeffelt-Gennep inclusief de oude spoordijk in het winterbed te verbeteren 

alsmede de aanleg van een lange hoogwatergeul tussen Beugen en St. Agatha via de oude 

Maasloop waarin momenteel de Viltsche en Virdsche Graaf liggen. Deze maatregelen worden 

nu in het Deltaprogramma verder verkend. De voorgenomen herinrichting van beide 

beekmondingen dient rekening te houden met deze lange termijn veiligheidsopgave (no 

regret-maatregelen).    

 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat verder in op de doelen 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 waterlopen 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  

Het hoofddoel is dat de aanpak van beide beekmondingen leidt tot de realisatie van het 

opgestelde streefbeeld en dat herinrichting bijdraagt aan het behalen van de KRW-doelen 

voor beide waterlichamen en het N2000 doel voor de Oeffelter Meent. 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  kleine baaien in het 

mondingsgebied met steilwandjes en ondiepe zand- en grindbanken. 

- Door meandering van beken in hun benedenloop ontstaat ruimte voor lokale 

kwelmilieus in afgesneden meanders 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 

Oeffeltsche Raam 

Waterschap Aa en Maas heeft in samenwerking met de Brabantse waterschappen en Peel- en 

Maasvallei recent de “Handreiking Ontwikkeling Waterlopen” afgerond. De Oeffeltsche Raam 

valt in de KRW-indeling in categorie R5: langzaam stromende middenloop/benedenloop op 

zand. Het is een sterk veranderd water, waarmee het doel de MEP (Maximaal en goed 

Ecologisch Potentieel) is in plaats van de GET (Goede Ecologische Toestand). Een R5 beek 

met functie landbouw heeft volgens de HOW de volgende hydromorfologische kenmerken; in 

vergelijking zijn ook de STOWA richtlijn en de huidige situatie weergegeven. De HOW 

richtlijnen zijn leidend, want gebaseerd op de laatste inzichten en toegespitst op de situatie 

in Noord-Brabant.  
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Kenmerk R5 beek landbouw/ verweven Gewenste situatie STOWA1 Gewenste 

situatie HOW 

Huidige situatie2 

Stroomsnelheid < 0,5 m/sec 0,05-1,0 m/sec 0,1-0,2 m/sec 

Waterdiepte (bij gem. peil) geen informatie 0,2-0,7 m 0,4-0,8 

Verhang (beddingbodem, m/km)  < 1m/km < 1m/km 0,5-2,4 m/km*) 

Breedte (bij gem. peil) 3-8 m 2-5 m 1-2 m 

Tracévorm/sinuositeit, lengte beek/dal ‘meanderend, kronkelend’ ‘slingerend’ ‘recht’ 

Vegetatie in waterloop (bedekking) <10% draadwier/flab; 

>20% submers/ emers 

Geen dichtgroei 

in zomer 

Niet veelvuldig 

aanwezig 

Peilregime natuurlijk, ongestuwd (evt. vispassage) ongestuwd n.v.t (alleen in 

gestuwde vorm 

relevant) 

ongestuwd 

Opgaande begeleidende begroeiing (beschaduwing) >40% Tenminste lokaal Ca. 50% 

Tabel 2.1: Hydromorfologische kenmerken van KRW-type R5 en huidige situatie Oeffeltsche 

Raam. 

*) Waar de beek door een oude Maasarm loopt, is het verhang laag, ca. 0,5 m/km; het laatste deel van 

het traject loopt de beek haaks op de Maas en is het verhang hoog, > 2m/km.  

 

In de huidige situatie wijken de hydromorfologische kenmerken af van de gewenste situatie, 

maar niet in grote mate. De Oeffeltsche Raam is nu gekanaliseerd  met een afwijkend verval 

en weinig waterplanten. In de uiterwaarden bedraagt de breedte echter steeds 2 – 3 m, wat 

binnen het gewenste bereik ligt. Binnen de uiterwaarden is er een grote variatie in verhang; 

veel groter dan in andere trajecten. Daar waar de bedding evenwijdig stroomt aan de Maas, 

volgt hij het geringe verhang van de rivier, waar hij loodrecht op de rivier staat is het 

verhang vaak groter. Met name in het laatste traject (de Burggraaf), waar de beek afdaalt 

naar de ingesneden Maas, is het verhang opvallend groot door terugschrijdende erosie. Deze 

variatie in verhang is een natuurlijk gegeven, waar bij de herinrichting rekening mee 

gehouden moet worden.  

Een gevolg van de afwijkende hydromorfologische kenmerken is het achterblijven van de 

ecologische kwaliteit. Om dit te meten, zijn drie KRW-maatlatten beschikbaar: vis, 

macrofyten (inclusief fytobenthos) en macrofauna. Metingen uit 2010 tonen op het meetpunt 

benedenstrooms van de lozingslocatie te Oeffelt een goede algehele EKR score (Ecologische 

Kwaliteits Ratio), met eindscore 4, ‘voldoende’; zie bijlage 1.  

De deelscores per soortgroep geven echter een ander, negatiever beeld: de kwaliteit is voor 

drie van de vier groepen ‘ontoereikend’. Ondanks de positieve conclusie uit het 

hydrobiologisch onderzoek in 2010 (Janmaat e.a., 2011) aangaande het systeem als geheel, 

blijkt er zodoende nog zeker een verbeteropgave te liggen voor de onderliggende KRW-

maatlatten per soortgroep. In 2011 is de locatie helaas niet bemeten, zodat er geen recente 

gegevens beschikbaar zijn.  

 

                                                           
1
 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn water; STOWA, 2007 32 

2
 Visstandonderzoek Aa en Maas, 2009 
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Soortgroep Vis Macrofauna Macrofyten Fytobenthos 

EKR Score 0,2  0,33  0,59 (0,93 abundantie 

groeivormen; 0,24 soorten) 

0,36 

Doel 0,45 0,40 0,6 0,6 

Score Default 

R5 landbouw3 

ontoereikend ontoereikend matig (bijna ‘goed’) ontoereikend 

Tabel 2.2: Huidige en doel EKR-scores van de relevante soortgroepen in de Oeffeltsche 

Raam. 

Virdsche Graaf 

De Virdsche Graaf valt in de KRW-indeling in categorie R4: permanent langzaam stromende 

bovenloop op zand, met functie landbouw. De Virdsche Graaf is een sterk veranderd water, 

waarmee het doel de MEP is in plaats van de GET.  Ook hier zijn de HOW richtlijnen leidend. 

Kenmerk R4 beek Gewenste situatie 

STOWA4 

Gewenste 

situatie HOW 

Huidige situatie 

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

0,7 m/sec 

0,1-0,2 m/sec 

Waterdiepte (bij gem. peil) geen informatie, wel 

‘permanent’ 

watervoerend 

0,3-0,6 m 0,1-1,0 m, 

soms vallen 

delen van de 

beek droog 

Verhang (beddingbodem, m/km)  < 1 m/km < 1 m/km Zeer variabel 

Breedte (bij gem. peil) 0-3 m - Ca. 1 m 

Tracévorm/sinuositeit, lengte beek/dal ‘meanderend, 

kronkelend’ 

‘Enige 

slingering’ 

recht 

Vegetatie in waterloop (bedekking) <10% draadwier/flab; 

>20% submers/ emers 

Volledige 

dichtgroei 

voorkomen 

Emerse 

begroeiing niet 

waargenomen 

Peilregime natuurlijk, ongestuwd (evt. 

vispassage) 

ongestuwd n.v.t (alleen 

in gestuwde 

vorm 

relevant 

Ongestuwd 

Opgaande begeleidende begroeiing 

(beschaduwing) 

>40% 10-50% Ca. 50% 

Tabel 2.3: Hydromorfologische kenmerken van KRW-type R4 en huidige situatie Virdsche 

Graaf. 

In de huidige situatie wijken de hydromorfologische kenmerken af van de gewenste situatie, 

maar niet in schokkende mate. Niet alle kenmerken zijn overigens te beïnvloeden; het 

verhang is een vaststaand gegeven.  

De soortgegevens uit 2010 en 2011 (Janmaat & Tempelman, 2012) tonen een consistent 

beeld: de Virdsche gaaf scoort niet goed op de KRW maatlatten. De EKR score is 2 uit 5, 

zijnde 'ontoereikend'. De grootste problemen zitten in het beheer en een gebrek aan 

                                                           
3 Waterschap Aa en Maas, 2008. Ontwerp ecologische doelen Kaderrichtlijn water 
4
 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn water; STOWA, 2007 32 
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systeemeigenheid van de beek. Dit uit zich in de structuur, in het substraat, maar bovenal in 

een gebrek aan stroming. De droogval is voor veel aquatische soorten funest. Zie voor meer 

toelichting bijlage 1.  

Soortgroep Vis Macrofauna Macrofyten Fytobenthos 

EKR Score 0,08 0,29 0,24 (abundantie 0,43; soorten 0,05; 

fytobenthos 0,68) 

Doel5 n.v.t* 0,55 0,6 

Score Default 

R4 landbouw6 

slecht ontoereikend ontoereikend 

Tabel 2.4: Huidige en doel EKR-scores van de relevante soortgroepen in de Virdsche Graaf. 

 

Effecten voorgesteld ontwerp herstel beekmondingen 

Het beekmondingherstel zal bijdragen aan hogere EKRscores. Door de herinrichting neemt 

de beschaduwing toe: door het omleggen stroomt de beek straks grotendeels door 

beschaduwd traject, wat de waterkwaliteit ten goede komt (minder opwarming, minder kans 

op algenbloei). Door de toenemende (door)stroming vermindert de sliblaag op de bodem en 

zullen stromingsminnende soorten zich kunnen vestigen. Toenemende stroming voert 

tevens nutriënten (en algen) sneller af en verhoogt het zuurstofgehalte in het water. Als 

aanvullend maatregelen worden genomen om droogval te verminderen,  geeft dat 

vispopulaties de kans om zich meer duurzaam te vormen.  Bovendien zal door de omlegging 

van de beek over een groot traject de variatie in het aquatisch systeem  toenemen 

(stroomsnelheden, bodemsubstraat, diepte); hierdoor kunnen meer en verschillende typen 

soorten zich vestigen en neemt de biodiversiteit toe. 

2.1.3 Doel 3: bijdrage aan behalen N2000 doelen 

Voor het Natura 2000 gebied Oeffelter Meent zijn de volgende 

instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd (Dienst Landelijk Gebied, 2009): uitbreiding 

van oppervlak en kwaliteit van stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden. Behoud van 

oppervlak en kwaliteit van de kamsalamander en de kleine modderkruiper. De prioriteit ligt 

bij de droge stroomdalgraslanden.  

2.1.4 Nevendoel: verdrogingsbestrijding 

In droge jaren zoals de zomer van 2003 vallen de Oeffeltsche Raam, Viltsche en Virdsche 

Graaf vrijwel geheel droog. Mede in het kader van dit beekmondingenproject zal worden 

nagegaan welke mogelijkheden er zijn om droogval van de Oeffeltsche Raam te beperken 

(o.a. door andere waterverdeling in bovenstroomse deel van het stroomgebied).    

                                                           
5
 Waterschap Aa en Maas, 2008. Ontwerp ecologische doelen Kaderrichtlijn water; technisch 

achtergronddocument; afdeling onderzoek en monitoring. 
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2.1.5 Nevendoel: landschap, recreatie en beleving cultuurhistorie    

Een nevendoel van de herinrichting is het herstellen en aantrekkelijker maken van het 

landschap, een landschap met een grotere belevingswaarde. Er lopen weliswaar enkele 

wandelroutes in het gebied maar op dit moment is een groot deel van het stroomgebied van 

de Oeffeltsche Raam niet goed beleefbaar voor mensen omdat het door niet toegankelijk 

natuurgebied stroomt of tussen hoge kaden ligt.  

In het studiegebied ligt de Perdsbrug, een brug die een jaagpad langs de Maas over de 

huidige monding van de Oeffeltsche Raam leidt. In de nabijheid van het gebied vormt het 

Kruisherenklooster van St. Agatha, gesticht in 1371, een belangrijk cultuurhistorisch 

monument. Verder lag er vroeger een herberg langs de Maas, genaamd Koudenoord, die 

onder meer fungeerde als pleisterplaats voor schippers (Benerink e.a., 2011).   

2.2 Uitgangspunten 

2.2.1 Natuurlijke processen 

Uitgangspunten voor het ontwerp zijn zowel het aansluiten bij de natuurlijke 

hydromorfologische beekprocessen zoals overstroming, erosie, sedimentatie en kwel als 

aansluiten bij de historie van het gebied. Door het natuurlijk systeem als vertrekpunt te 

nemen, is het mogelijk het maximale uit het gebied te halen en de beste invulling te geven 

aan het realiseren van de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water en het Waterbeheerplan. Dit 

betekent het herstellen van een ongestuwde laaglandbeek met onbelemmerde vismigratie en 

zo natuurlijk mogelijke peildynamiek. Hoofdlijn van het ontwerp is dan ook het 

terugbrengen van de beek op zijn oorspronkelijke plaats. 

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.  

Ingrepen plaats laten vinden binnen het huidige eigendom van Staatsbosbeheer en 

Waterschap vormt tevens een belangrijke randvoorwaarde. Wat de overige eigenaren betreft, 

kan er afstemming worden gezocht met het lopende kleiwinningsproject van de firma Van de 

Wetering. Verder zijn er vanuit het Waterschap middelen beschikbaar om oeverstroken 

(gemiddeld 3-10m) te verwerven op vrijwillige basis. Grootschalige grondverwerving is op 

dit moment niet aan de orde. 



13 
 

 

Andere belangrijke randvoorwaarde is 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 waterstandstijging ongewenst. Om dit te toetsen worden met 

Sobek hydrologische berekeningen van verschillende afvoersituaties uitgevoerd.  

 

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 cultuurhistorie (Maasheggen en de Burggraaf) te zijn; hier is 

daarom nauwkeurig naar gekeken en het ontwerp is dusdanig ingericht dat de situatie in 

ieder geval niet verslechtert. 

 

 

De Oeffeltsche Raam ligt in de uiterwaarden diep verscholen achter hoge, ruig begroeide 

kades.  
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3 Systeembeschrijving 

3.1 Ontstaansgeschiedenis  

 

3.1.1 Terrassenlandschap  

Het studiegebied maakt onderdeel uit van het terrassenlandschap van de Zandmaas. Door 

een combinatie van geologische processen en klimaatverandering heeft de rivier dit 

landschap 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 deze 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 middelste terras waar het dorp Oeffelt, 

de Oeffelter Meent en de Maasmeander De Vilt op liggen, naar het hogere terras.   

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 

veranderde van karakter naar gelang het klimaat: van een meanderende hoofdloop in warme 

perioden tot een vlechtende rivier met vele lopen.  

3.1.2 Terugkeer van de Rijn 

Tijdens de twee laatste ijstijden stroomde ook de Rijn door het noordelijke deel van het 

Maasdal. Door de vanuit het noorden oprukkende gletsjers werd de Rijn ter hoogte van 

Duisburg gedwongen naar het noordwesten te stromen en kwam ter hoogte van het huidige 

Niersdal in het Maasdal uit  Vooral in het Land van Cuijk is het geulenpatroon van de 

vlechtende rivier (Maas en zuidelijke Rijntak gezamenlijk) nog goed herkenbaar. In de 

ondergrond van het Maasdal tussen Boxmeer en Cuijk ligt dan ook een mengsel van grind- 

en zandafzettingen van de Rijn en de Maas (Van Winden & Overmars, 1999).  

3.1.3 Rivierdalvlakte met vergraven rivierduin 

Het studiegebied ligt grotendeels in de recente rivierdalvlakte (Sluispolder, Meerkampen en 

Koude Oord). Alleen de Oeffelter Meent ligt op het middelste terras. De grens tussen beide 

terrassen, die door kleisedimentatie nauwelijks meer herkenbaar is, wordt gevormd door de 

laagte waarin de huidige Viltsche en Virdsche Graaf liggen.  

Het laagste terras, dat stamt uit een korte periode na de laatste ijstijd, is in het noordelijk 

Maasdal grotendeels bedekt door een dik kleipakket. In het studiegebied resteert een vrij 

smalle strook van dit laagste terras tussen Oeffelt en de Viltsche Graaf, oorspronkelijk 

Leygraaf geheten (figuur 3.1). Deze Leygraaf is aangelegd in een geul van de Maas die 

tijdens deze periode ontstaan is.       



15 
 

Tijdens deze laatste koude periode van de laatste ijstijd zijn ook de Maasduinen opgestoven. 

Het was in die tijd niet alleen koud maar ook vaak erg droog waardoor de wind veel zand 

kon verplaatsen vanuit het westelijke dekzandgebied in de huidige provincie Noord-Brabant. 

Het meeste zand werd op de oostelijke oever neergelegd in de vorm van grote 

(parabool)duinen. Daar waar het Maasdal vrij breed was, o.a. tussen Boxmeer en 

Vierlingsbeek (de Groeningse- en Vortumse Bergjes) maar ook bij Oeffelt ontstonden ook 

stuifduinen in het dal zelf. Het gebied dat we nu de Oeffelter Meent noemen, bestond van 

oorsprong uit rivierduintjes, maar deze zijn begin 19e eeuw door de mens grotendeels 

afgegraven tot op de zand- en grindrijke ondergrond van oude Maas-Rijn afzettingen. Het 

zand is waarschijnlijk ook gebruikt om de reeds bestaande lage kade aan de noordzijde van 

Oeffelt te verbeteren en nieuwe kades in de regio aan te leggen.     

 

 

Figuur 3.1: Geologische opbouw van Maasdal tussen Vierlingsbeek en Mook (uit Van Winden 

& Overmars, 1999). De Oeffeltsche Raam en de Virdsche Graaf (Het Looij) monden uit in de 

Maas na de grote bocht westwaarts van de Niersmonding.  
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Figuur 3.2. Op de hoogtekaart zijn het Middelste terras met de oude Maasmeander de Vilt en 

de recente rivierdalvlakte goed zichtbaar met direct langs de rivier een smalle oeverwal.  

 

  

Oeffelter Meent (voormalig rivierduin) met links de deels met struweel begroeide kade rond 

de Oeffeltsche Raam.  
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3.1.4 Oeffeltsche Raam 

Van Oeffeltsche Beek tot Oeffeltsche Raam  

De Oeffeltsche Raam heette van oorsprong de Oeffeltsche Beek en dit beekje zorgde voor de 

afvoer van kwelwater uit de oude Maasmeander de Vilt richting de Maas. In deze meander 

was een venig broekgebied ontstaan met rietmoeras en broekbos. Tussen de Vilt en de dijk 

bij Oeffelt – dus op het middenterras - meanderde de beek. Oude kaarten uit het eind van de 

16e eeuw geven de indruk dat er ook vanuit de Peel een beekje richting de Vilt stroomde 

(figuur 3.3). Dat zou dan gaan om de Tovensche beek die tussen Ledeacker en Wanroij loopt. 

Tegenwoordig loopt de afwatering van dit beekje via de Hoge Raam richting de Maas bij 

Grave.  

 

Figuur 3.3. Kaart met Oeffeltsche Beek, De Vilt en bovenloopje uit de Peel.  

De huidige bovenlopen van de Oeffeltsche Raam en de Oplose Molenbeek zijn grotendeels 

door de mens gegraven om de laaggelegen broekgebieden tussen de dekzandrug van Sint 

Anthonis en de rivierterrassen tussen Vierlingsbeek en Boxmeer te ontginnen. Het graven 

van de Oeffeltsche Raam vanaf Overloon (ca. 12 km lang!) heeft ergens begin 19e eeuw 

plaatsgevonden (tussen 1805 en 1840). Toen is ook een loop dwars door de Vilt gegraven, 

mede om het veen te ontwateren en te kunnen afgraven. Dat traject heette toen Vildsche 

(Viltsche) Graaf, niet te verwarren met de huidige Viltsche Graaf in het Maasheggengebied 

die toen nog Leygraaf heette. Ook in het Maasdal is de beek verlegt om de hogere debieten 

sneller te kunnen afvoeren (zie verderop). Al deze ingrepen hielden waarschijnlijk verband 

met het feit dat Oeffelt na eeuwenlang Kleefs bezit vanaf 1807 weer op Brabants en dus 

Nederlands grondgebied kwam te liggen. Dit maakte de verbetering van de ontwatering van 

het zuidoostelijk deel van het Land van Cuijk mogelijk.        
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Eindigend in De Meer  

Oorspronkelijk mondde de Oeffeltsche Beek in de Maasuiterwaarden uit in een afvoerloze 

laagte (De Meer met een hoogte van ca 9m +NAP) die lag ingeklemd tussen de rivierduintjes 

van de Oeffelter Meent (ca. 11,5m +NAP) en de oeverwal langs de Maas (ca. 11m +NAP). 

Deze laagte was een oude geul van de Maas die richting St. Agatha loopt. Het diepste punt 

van deze laagte bevond zich ter hoogte van de Oeffelter Meent. Bij hoge beekafvoeren (veel 

neerslag) vulde het Meer zich dan. Belangrijk is om te realiseren dat van oorsprong het 

debiet veel geringer was dan in de huidige situatie met de kunstmatige bovenlopen.  

Op basis van de huidige hoogtekaart (figuur 3.4) kan worden bepaald dat de waterhoogte in 

het Meer maximaal ca. 70 cm bedroeg. Dit water zakte vervolgens via de ondergrond 

geleidelijk uit richting de Maas, die toen nog niet gestuwd was. Er was naar alle 

waarschijnlijkheid sprake van een afvoerloze laagte zonder echte beekmonding (figuur 3.5). 

Het reguliere debiet van de beek was indertijd beperkt en bestond alleen uit kwelwater uit de 

Maasmeander de Vilt en mogelijk nog een klein loopje uit het grote Peel hoogveen. Bij hoge 

waterstanden in De Meer (> 9,7m NAP) zal het overschot aan beekwater voorbij het klooster 

van St. Agatha via het laagste deel in de oeverwal in de Maas zijn gestroomd, als de Maas 

dan tenminste niet gelijktijdig hoog stond.  

Het toponiem Meer wordt in de vorm van de naam Meerkampen nog steeds gebruikt voor de 

weilanden tussen de oeverwal en de Oeffelter Meent. Er is nog een andere verwijzing naar De 

Meer bij Oeffelt. Rond 1600 lagen er nog visrechten van de Heer van Gennep op het Meer bij 

Oeffelt. Volgens Grutters (2011) verwijst dit niet naar de Vilt, dat toen nog een dicht 

veenmoeras was, maar naar De Meer in de uiterwaarden van de Maas.   

 

Figuur 3.4. Detail van hoogtekaart van de uiterwaarden waarin de Oeffeltsche Beek uitmondt. 

Met rode contour is de ligging van het voormalige rivierduincomplex aangegeven en met 

paars de globale contour van de laagte van De Meer. De blauwe – laaggelegen - vlakken 

rondom De Meer betreffen maaiveldverlagingen die ontstaan zijn door de winning van klei.  
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Figuur 3.5. Kopergravure uit 1649 van het beleg van Gennep in 1641. Zuidzijde ligt boven. 

Goed zichtbaar zijn de stad Gennep en het Genneperhuis bij de monding van de Niers. De 

Oeffeltsche Beek mondt in de uiterwaard uit (net boven het rode figuurtje) zonder monding 

naar de Maas. Ook het klooster van St. Agatha is afgebeeld.  

Burggraaf: ontwatering van De Meer  

In 1371 is het klooster van St. Agatha gesticht, maar vanaf 1300 lag er al een kapel. Het 

klooster bezat veel grond waaronder in de Maasuiterwaarden tot aan Beugen. Dit grondbezit 

nam vooral gedurende de 15e en 16e eeuw flink toe. Rond het klooster werd de grond door 

de broeders zelf bewerkt, andere gronden werden verpacht. Uit de talloze historische 

pachtbrieven valt veel interessante informatie af te leiden uit oude veldnamen en over het 

toenmalige landgebruik. Zo is er een pachtbrief uit 1434 waarin melding wordt gemaakt van 

een weiland dat bij de Borchgrave tegenover het Huis Gennep ligt (Grutters, 2011). Deze 

naam verwijst naar de Burggraaf, een door de oeverwal gegraven ontwatering, waarin nu de 

Oeffeltsche Raam in de Maas uit mondt. De oudst bekende afbeelding met de Burggraaf 

betreft een kaart van het Beleg van het Genneperhuis uit 1641 (figuur 3.6).  

Met de komst van de monniken naar St. Agatha is – zoals op veel locaties in de Europa – een 

begin gemaakt met het in cultuur brengen van woeste gronden. Verbetering van ontwatering 

was daarbij een belangrijk facet. Het is aannemelijk dat gelijktijdig met de stichting van het 

klooster ook de ontwatering van de Maasuiterwaarden ter hand is genomen. Om het moeras 

De Meer beter te ontwateren is de Burggraaf aangelegd. De Burggraaf is dus in ieder geval al 

in het begin van de 15e eeuw aanwezig. Het ligt op een slimme plaats, namelijk daar waar de 

laagte het diepst was. In 1516 wordt in het register van het klooster al melding gemaakt van 

een sluis op het einde van de Burggraaf. Hiermee kon bijv. inundatie door de Maas (tot 
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oeverwalniveau) worden tegengehouden of juist water worden vastgehouden om er in te 

kunnen vissen.   

De Burggraaf is zoals de naam ook al aangeeft geen natuurlijke beekmonding. Deze rechte 

loop maakt een haakse bocht op de oorspronkelijke loop van de Oeffeltsche Beek en gaat 

dwars door een hoge oeverwal heen (figuur 3.4), waarbij ze een hoogteverschil van ruim 2 m 

doorsnijdt. Overal langs het traject van de Zandmaas tussen Roermond en Mook is zichtbaar 

dat beken in het laagste terras via oude rivierlopen en langs  terrasranden in de richting van 

de Maas stromen.      

 

Figuur 3.6. Kaart van het Beleg van het Genneperhuis uit 1641. Jacob van Geelkercken 

(Gelders Archief). Hierop is Oeffeltsche beek met monding via de Burggraaf tegenover de 

Niersmonding zichtbaar.      

Leygraaf: ontwatering van oude Maasloop vanaf Beugen  

In oude pachtcontracten uit het begin van de 15e eeuw is al sprake van de Leygraaf, de 

historische naam voor de Viltsche en Virdsche Graaf. Deze loop is gegraven in de oude 

Maasgeul tussen Beugen en Oeffelt (tot waar die in de Oeffeltsche Beek uitmondt). De 

Virdsche Graaf wordt gebruikt voor het traject stroomafwaarts van de Burggraaf tot aan de 

monding in de Maas ter hoogte van het klooster. Waarschijnlijk is ook de monding van de 

Virdsche Graaf door de oeverwal heen door mensen gegraven. De laagte (Maasgeul) waarin 

de Virdsche Graaf is aangelegd, loopt namelijk nog westwaarts door tot voorbij St. Agatha.   

De uiterwaard tussen het klooster en de Oeffelter Meent/ De Meer (tegenwoordig 

Meerkampen) staat bekend als Sluispolder. De sluis in de Virdsche Graaf bij het klooster 
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wordt voor het eerst vermeld in de 16e eeuw. Met deze sluis kon voorkomen worden dat 

hoogwater van de Maas het gebied instroomde.   

De Virdsche Graaf is voor het eerst (deels) zichtbaar op de Kleefse Kadasterkaart uit 1732 

(figuur 3.7). De oorspronkelijke loop van de Oeffeltsche Beek rondom de duintjes is op deze 

kaart ook goed zichtbaar. Op de Tranchotkaart (1805) is de gehele Virdsche Graaf inclusief 

de monding in de Maas afgebeeld. Opvallend is dat de loop in de Sluispolder toen nog 

anders liep dan tegenwoordig (figuur 3.8).   

Figuur 3.7: Oorspronkelijke loop van de Oeffeltsche Beek door het Maasheggengebied 

rondom de Oeffelter Meent (rivierduinen in gebruik als gemeenschappelijke weidegrond) op 

de Kleefse Kadasterkaart van 1732. De doorsnijding van de oeverwal naar de Maas 

(Burggraaf) was er toen al, evenals de sloot in de oude Maasgeul richting St. Agatha 

(Leygraaf, nu Virdsche Graaf).    
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Figuur 3.8. Tranchotkaart (1805) met daarop de Oeffeltsche Beek vanuit de Maasmeander de 

Vilt en de kunstmatige monding in de Maas via de Burggraaf, evenals de Leygraaf tussen 

Beugen en St. Agatha. Opvallend is op deze kaart dat de Leygraaf en de Oeffeltsche Beek op 

het traject waar ze parallel lopen, gescheiden van elkaar stromen. Op de Kleefse 

Kadasterkaart is alleen de Leygraaf aangegeven.  
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Nieuwe loop door vergraven rivierduin 

Ergens in het begin van de 19e eeuw, nadat Oeffelt weer op Nederlands grondgebied kwam 

te liggen na het einde van de Franse Tijd, hebben er twee grote ingrepen plaats gevonden. 

De rivierduinen (Den Berg op de Tranchotkaart) zijn grotendeels afgegraven, vermoedelijk 

om de winterdijk te maken, die ongeveer toen is aangelegd. Dat gaf tevens de gelegenheid 

om de loop van de Oeffeltsche Beek te verleggen. Op de rivierkaart van 1851 (figuur 3.9) is 

goed zichtbaar dat er een rechte loop door de meent is gegraven in aansluiting op de al 

bestaande Burggraaf. Ook ter hoogte van de kade is een nieuwe loop aangelegd. De oude 

loop is ook nog deels zichtbaar op de kaart.   

 

Figuur 3.9. Rivierkaart uit 1851 met duidelijk zichtbare kades rondom de Burggraaf en het 

aansluitende rechte stuk van de kort tevoren door de Oeffelter Meent (hier nog met 

toponiem De Berg) aangelegde Oeffeltsche Raam. Ter hoogte van de dijk boven Oeffelt is 

naast de gekanaliseerde loop ook nog een deel van de oude loop zichtbaar.  
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Kades tegen (zomer)inundatie  

Op  de kaart van 1851 (figuur 3.9) is goed zichtbaar dat de nieuwe loop van de Oeffeltsche 

Raam op het traject tussen de Meent en de Burggraaf tussen kades ligt om te voorkomen dat 

de laagte inundeert met beekwater. Om te voorkomen dat de laagte tijdens hogere afvoeren 

van de Maas inundeerde lag er nog steeds een sluisje bij de monding: d.w.z. onder de 

zogenaamde Perdsbrug konden coupures worden geplaatst.  

Begin jaren ’80, toen de Oeffelter Meent de status verkreeg van beschermd 

natuurmonument, zijn door de nieuwe eigenaar Staatsbosbeheer langs het traject van de 

Oeffeltsche Raam dat door de laagst gelegen delen van de meent stroomt, lage kades 

aangelegd om inundatie met vervuild beekwater – zoals in juli 1980 - tegen te gaan 

(Kurstjens e.a., 2008). In deze kades zit mogelijk lokaal afval zoals prikkeldraad, verwerkt 

dat in het terrein aanwezig was (pers. meded. Klaas van der Laan, Staatsbosbeheer).      

3.1.5 Zand- en kleiwinning 

De rivierduintjes van de Oeffelter Meent zijn door afgraving veranderd in een lage zand-

grindvlakte met droge stroomdalgraslanden. In plaats van zandverstuiving treedt nu 

periodiek kleisedimentatie op in de laagst afgegraven delen. Enkele kleine restanten van de 

rivierduintjes zijn nog aanwezig aan de noordzijde van de bekade Oeffeltsche Raam. Niet 

alleen het zand van de rivierduintjes van Oeffelt is afgegraven (dit gebeurde nog op kleine 

schaal tot begin jaren ’50), ook is er in het verleden klei gewonnen in delen van de 

uiterwaarden. Deze kleiwinning heeft zich geconcentreerd rondom het Koude Oord (ten 

oosten van de Burggraaf) en de Oeffeltsche Weiden nabij het Veerhuis van Oeffelt. Onder 

meer in Oeffelt stond vroeger een steenfabriek, net als in Middelaar en Heijen. Vrijwel al 

deze percelen zijn in het verleden gehercultiveerd voor de landbouw op een enkele na; daar 

groeit nu ooibos zoals net bovenstrooms van de sluis bij het klooster van St. Agatha en net 

voor de uitmonding van de Viltsche Graaf in de Oeffeltsche Beek.  

Voor het gebied Meerkampen is door de Provincie Noord-Brabant in 2006 vergunning 

verleend t/m mei 2016 aan de firma Van de Wetering BV om in een gebied van in totaal 33 

ha ca. 26 ha te ontgronden. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met 

Staatsbosbeheer die de eindbeheerder zal worden. Bij de ontkleiing zal het maaiveld worden 

verlaagd van ca. 10 m tot gemiddeld ca. 8,80 + NAP. Na afloop van het project wordt een 

landschappelijke inrichting voorzien zoals in figuur 3.10, waarbij het accent ligt op het 

herstel van het oorspronkelijke Maasheggen landschap. In dit plan is voorzien dat de 

oostelijke ‘kade’ langs de Oeffeltsche Raam ca. 25 m wordt opgeschoven zodat die een 

bredere monding krijgt en een 3m breed onderhoudspad.    
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Figuur 3.10. Landschapsplan Meerkampen Oeffelt uit 2005 (uit Rademakers, 2005).  

3.1.6 Maasheggen 

Van oorsprong bestond de begroeiing van het Maasdal veelal uit ooibossen en de rivier 

bestond naast de hoofdloop ook uit nevengeulen die op verschillende hoogtes in de 

uiterwaarden lagen en zich bij hoogwater vulden (zogenaamde hoogwatergeulen). Bij 

laagwater viel de rivier deels droog en kwam ook zand- en grindbanken aan de oppervlakte. 

In de loop van de Middeleeuwen vanaf ca. 1000 zijn de uiterwaarden in cultuur gebracht. De 

vestiging van het klooster van Sint Agatha (1371) heeft de ontginning waarschijnlijk in een 

stroomversnelling gebracht waarbij de eerste ontwateringssloten zijn gegraven evenals de 

eerste kaden zijn aangelegd. 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).  
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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.  

Overigens waren de smalle zandige oeverwallen langs de Maas, de gemeenschappelijke 

weidegrond van de Oeffelter Meent en de natte laaggelegen gronden rondom de Oeffeltsche 

Beek/ Viltsche en Virdsche Graaf van oorsprong juist vrij van Maasheggen. Zie bijv. de 

Kleefse Kadasterkaart uit 1732 in figuur 3.7. Bij verkaveling van delen ervan zijn pas later 

heggen verschenen.  

3.1.7 Conclusies systeemanalyse  

 

- De Oeffeltsche Beek zorgde van oorsprong vooral voor de afwatering van het 

(kwel)water van de oude Maasmeander de Vilt. De beek meanderde hier op het 

middenterras en stroomde in de recente rivierdalvlakte uit in een afvoerloze laagte 

genaamd De Meer. Deze laagte, het restant van een oude Maasloop, lag ingeklemd 

tussen rivierduintjes en de oeverwal langs de rivier.    

- Om De Meer beter te kunnen ontwateren is de Burggraaf aangelegd: een rechte loop 

dwars door de 2 m hogere oeverwal. De naam is in ieder geval al sinds het begin van 

de 15e eeuw bekend. 

- Daarnaast is al sinds de 15e eeuw de Leygraaf bekend die in een oude Maasloop 

tussen Beugen en St. Agatha is gegraven. Ook de monding van deze Leygraaf (de 

tegenwoordige Virdsche Graaf) is waarschijnlijk gegraven.   

- Het stroomgebied van de Oeffeltsche Beek is begin 19e eeuw sterk vergroot door de 

aanleg van watergangen (ca. 12 km lang) tot aan Overloon toe om daar 

broekgebieden te ontginnen (sindsdien heet de beek Oeffeltsche Raam). Om de 

vergrote afvoer versneld naar de Maas te krijgen is de Oeffeltsche Beek in het 

Maasdal gekanaliseerd en is dwars door de inmiddels afgegraven rivierduintjes van 

de Oeffelter Meent een rechte loop gegraven. Lokaal zijn daar vervolgens kades 

omheen gelegd om inundatie met beekwater te voorkomen, zowel bij de kanalisatie 

als later toen het natuurgebied werd. 

- De rivierduintjes van de Oeffelter Meent zijn door afgraving onomkeerbaar veranderd 

in een lage zand-grindvlakte met droge stroomdalgraslanden. In plaats van 

zandverstuiving treedt nu periodiek kleisedimentatie op.  

 

3.2 Waterkwaliteit  

In tabel 3.1a en b staan de waterkwaliteitsgegevens weergeven van de Oeffeltsche Raam en 

Virdsche Graaf. Goed zichtbaar is dat conform de KRW de waarden voor stikstof en fosfaat in 

de Oeffeltsche Raam op orde zijn, terwijl stikstof in de Virdsche Graaf de normen duidelijk 

overschrijdt. 
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Oeffeltsche Raam 

 Stof Jaar Gemeten 

Waarde 

Norm 

waarde 

EKR score 

      

Ptot fosfor  2009 0,08 <=0,14 Goed 

Ntot stikstof  2009 3,26 <=4 Goed 

Ptot fosfor  2010 0,19 <=0,19 Matig 

Ntot stikstof  2010 3,75 <=4 Goed 

Ptot fosfor  2011 0,108 <=0,14 Goed 

Ntot stikstof  2011 2,385 <=3 Zeer goed 

Ptot fosfor  2012 0,1764 <=0,19 Matig 

Ntot stikstof  2012 4 <=4 Goed 

 

Virdsche Graaf 

 Stof Jaar Gemeten 

waarde 

Norm 

waarde 

EKR score 

Ptot fosfor  2009 0,075 <=0,12 Goed 

Ntot stikstof  2009 12,36 >12 Slecht 

Ptot fosfor  2010 0,09 <=0,12 Goed 

Ntot stikstof  2010 11,1 <=12 Ontoereikend 

Ptot fosfor  2011 0,152 <=0,24 Matig 

Ntot stikstof  2011 12,95333 >12 Slecht 

Tabel 3.1a en b. Waterkwaliteitsgegevens van beide beken.  

Zie voor de ligging van de meetpunten onderstaand kaartbeeld (figuur 3.11). 

 

Figuur 3.11. Ligging van de meetpunten voor waterkwaliteit. Rode punt = meetpunt 

Oeffeltsche Raam en groene punt = meetpunt Virdsche Graaf.   
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3.3 Hydrologie 

 

3.3.1 Stroomgebied en bronnen 

De Oeffeltsche Raam ontspringt in het gebied binnen de vierhoek van de plaatsen Oeffelt, 

Vierlingsbeek, Oploo en Haps. Zij ontvangt water vanuit verschillende bronnen die 

gesitueerd zijn rond een oostelijke loop die bij Vierlingsbeek ontspringt en een westelijke 

loop (ook wel Oploosche Molenbeek) die nabij Oploo ontspringt (figuur 3.12). De herkomst 

van het water is als volgt: 

1. De oostelijke loop wordt gevoed door kwelwater in het hele traject tussen 

Vierlingsbeek en Sambeek.  

2. De westelijke loop ontvangt haar water vanuit het Peelkanaal. Via twee inlaatwerken 

bij Westerbeek kan water, via een kort traject in de Strijpse beek, in de bovenloop van 

de Oploosche Molenbeek worden ingelaten. In het zomerhalfjaar is dit vooral 

Maaswater dat via de Zuid Willemsvaart in het Peelkanaal wordt ingelaten. In het 

winterhalfjaar wordt hierlangs ook overtollig regenwater afgevoerd. 

3. De westelijke loop ontvangt ook water vanuit kwelgebieden tussen Westerbeek en St 

Anthonis.  

4. De laatste bron van de Oeffeltsche Raam voor de uiterwaarden is de Vilt, waar 

overtollig water vanuit het moerasgebied via een gemaal wordt ingelaten. 

5. In de uiterwaarden ontvangt de Oeffeltsche Raam nog water vanuit de Viltsche Graaf; 

dit is kwelwater dat in de uiterwaarden tussen Beugen en Oeffelt wordt afgevangen. 

Het water in de Oeffeltsche Raam is dus een mengsel van kwelwater, regenwater en 

Maaswater. Het kwelwater vormt een constante bron, maar de totale hoeveelheden zijn niet 

groot. In het zomerhalfjaar (vooral tijdens droogte) wordt daarom water vanuit het 

Peelkanaal ingelaten en is het aandeel Maaswater groot. In die tijd van het jaar wordt ook 

veel water voor de landbouw onttrokken en in droge jaren leidt dit soms tot droogval van 

zowel de boven- als de benedenloop.  

Als er veel neerslag valt, is de aanvoer van water naar de Oeffeltsche Raam al snel zo groot 

dat de beddingen het niet kunnen verwerken. Er is daarom een aantal afleidingen aangelegd 

die een deel van het water afvoeren: 

1. Waar de oostelijke tak, ca. 5 km na de bron, de Sambeeksche Uitwatering kruist, 

wordt het grootste deel van het water (ca. 80%) via deze uitwatering naar de Maas 

afgevoerd, een klein deel wordt via een sifon onder de uitwatering doorgevoerd. Het 

systeem dat direct uitwatert op de Sambeeksche Uitwatering en het systeem dat via 

de sifon loopt, zijn van elkaar gescheiden. Tijdens droogte is er de mogelijkheid om 

via een stuw water vanuit de Sambeeksche Uitwatering in de Oeffeltsche Raam te 

laten lopen. Op dit punt is er ook nog een gemaal waarmee het mogelijk is om 

overtollig water vanuit de Oeffeltsche Raam terug te pompen naar de Sambeeksche 

Uitwatering.  

2. In de westelijke tak zijn er tussen de inlaat bij Vredepaal en de samenvloeiing bij 

Sambeek drie mogelijkheden om tijdens hoge afvoer water af te leiden: een naar het 

Peelkanaal bij Westerbeek en twee naar de Sambeeksche Uitwatering bij Oploo en St 

Anthonis. 
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3. In de gezamenlijke tak is er ten westen van Beugen een afleidingsmogelijkheid via de 

Balkloop naar de lage Raam. Deze laatste is zo gedimensioneerd dat er niet meer dan 

1 m3/sec via de Oeffeltsche Raam zelf loopt. De afleiding wordt ook gebruikt tijdens 

Maashoogwater als de afvoer bij Oeffelt is gestremd; al het water wordt dan via de 

Balkloop afgeleid. 

 

 

Figuur 3.12. Stroomgebied van de Oeffeltsche Raam met punten waar water kan worden 

afgeleid (blauwe pijl) en kan worden ingelaten (groene pijl). 

 

De vele afleidingsmogelijkheden zorgen er voor dat de maatgevende afvoer (1x per jaar 

debiet) bij de uitstroom in de Maas slechts ca. 1,25 m3/sec is. Zonder de afleidingen zou het 

debiet tot 4 of 5 m3/sec kunnen oplopen. Ondanks de afleidingen treden lokaal (niet in de 

uiterwaarden) soms toch nog inundaties op. Door het geringe verhang in de bovenlopen, 
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bezinkt er altijd veel slib in de bedding en groeien er vaak veel waterplanten, waardoor de 

afvoercapaciteit van de loop al snel te beperkt wordt. Eens in de zoveel jaar moet de bedding 

daarom worden uitgebaggerd. Vanwege het risico op overstromingen gaat veel aandacht van 

de beheerder van de Oeffeltsche Raam uit naar het voorkomen daarvan. Aanvoer van extra 

water tijdens laagwatersituaties heeft minder prioriteit.    

3.3.2 Dwarsprofielen Oeffeltsche Raam en Viltsche Graaf 

Ondanks het beperkte debiet heeft de Oeffeltsche Raam in het projectgebied toch een vrij 

groot dwarsprofiel (figuur 3.13). Deze omvang wordt nog extra versterkt door de kades die 

er in een groot deel van het traject langs liggen.  
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Figuur 3.13. Dwarsprofielen van de Oeffeltsche Raam. Van boven naar beneden: nabij de 

brug over de Kleine Straat, Oeffelter Meent, tussen de kades net na de Meent en in de 

Burggraaf. 

Gemiddeld is de Oeffeltsche Raam in de uiterwaarden ca. 1,5 m diep, 6 m breed bij de 

boveninsteek en 2 m breed aan de waterlijn. In het traject door de Meent is de bedding 

kleiner: ca. 1 m diep, 4 m breed aan de insteek en 2 m breed aan de waterlijn. Het is niet 

bekend waarom de beek hier ondieper en smaller is. Er zijn geen historische gegevens 

bekend van de Oeffeltsche Raam. De verwachting is dat de beek in het verleden minder diep 

en breed zal zijn geweest. De enige aanwijzing hiervoor is het benedenstroomse deel van de 

Viltsche Graaf, dat vroeger onderdeel was van de Oeffeltsche Raam. De bedding in dit traject 

is tegenwoordig ca. 1 m diep en 4 m breed (figuur 3.14).  

 

Figuur 3.14. Profiel Viltsche Graaf ca. 500 m voor de monding in de Oeffeltsche Raam. 

3.3.3 Lengteprofielen Oeffeltsche Raam en Viltsche Graaf 

Binnen de uiterwaarden overbrugt de Oeffeltsche Raam een hoogteverschil van ca. 2,3 

meter. Het grootste deel hiervan, ca. 1,8 m, overbrugt de beek in de laatste 600 m vanaf de 

scherpe bocht net na de Meent tot aan de Maas. In het traject vanaf de winterdijk tot na de 

Meent is het verhang veel kleiner: 0,5 m in 1500 m. Het verhang van de Viltsche Graaf is ook 

klein en vergelijkbaar met dat van de Oeffeltsche Raam in het gedeelte dat zij evenwijdig aan 

elkaar lopen (zie figuur 3.15). 
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Figuur 3.15. Lengteprofiel van de Oeffeltsche Raam in het gedeelte vanaf de winterdijk tot 

aan de Maas. Het grootste verhang bevindt zich in het laatste gedeelte waar de beek richting 

de Maas loopt. De Viltsche Graaf ligt lager, maar heeft een vergelijkbaar verhang in het 

traject waar ze evenwijdig loopt aan de Oeffeltsche Raam.   

3.3.4 Virdsche Graaf 

Uit de analyse van het lengteprofiel van de Virdsche Graaf komt naar voren dat het niet een 

doorgaand beeksysteem is. Zowel het bodemprofiel als de waterlijn lopen van oost naar west 

eerst langzaam op, om pas in de laatste 600 m voor de monding in de Maas af te gaan lopen 

(figuur 3.16). De Virdsche Graaf is dus niet één beeksysteem, maar een sloot die naar twee 

zijden afwatert: in het oosten naar de Oeffeltsche Raam, in het westen naar de Maas. In het 

westelijk deel voegt ook Het Looij zich bij de Virdsche Graaf. Onder gemiddelde 

omstandigheden is de aanvoer vanuit Het Looij groter dan vanuit de Virdsche Graaf. 

 

Figuur 3.16. Lengteprofiel van de Virdsche Graaf. De monding in de Maas ligt links. Het 

grootste deel van de beek heeft geen natuurlijk aflopend  verhang en loopt zelfs op. Pas 500 

m voor de monding, waar Het Looij er bij komt, loopt de bodem af.  
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De breedte van de bedding varieert ook van oost naar west. In het oosten is de bedding ca. 2 

m breed aan de insteek, halverwege ca. 1,5 m en in het laatste gedeelte voor de monding in 

de Maas het breedst, ca. 3 m (figuur 3.17).  

 

 

 

Figuur 3.17. Dwarsprofielen van de Virdsche Graaf. Van boven naar beneden: oostelijk deel 

dat afwatert op de Oeffeltsche Raam, centraal deel dat bijna droog staat en westelijk deel dat 

afwatert op de Maas.  

3.3.5 Beekafvoer 

De beekafvoer van de Oeffeltsche Raam is kunstmatig, lage afvoeren kunnen worden 

verhoogd door extra water in te nemen en hoogwatergolven worden afgetopt door op 
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verschillende plaatsen water af te leiden (zie figuur 3.12). Het afvoerverloop geeft daarom 

geen representatief beeld van de hoeveelheid neerslag die in het stroomgebied is gevallen. 

Vanwege het afleiden van water worden hoogwatergolven zelden hoger dan 1 m3/sec en 

omdat er terughoudend wordt omgegaan met het innemen van water, kan de beek in droge 

zomers geheel droogvallen. Het afvoerpatroon van de beek is als volgt: 

• Lage zomerafvoer: 0,0 m3/s 

• gemiddelde zomerafvoer: 0,10 m3/s 

• gemiddelde winterafvoer: 0,30 m3/s 

• maatgevende afvoer (= gemiddeld hoogwater in wintersituatie): 1,05 m3/s  

• eens in de 10 jaar: onbekend (vermoedelijk niet groter dan 1,25 m3/s) 

• eens in de 25 jaar: idem (extra afvoer loopt via Balkloop). 

 

Dit zijn de debieten ter hoogte van de winterdijk, bij de instroom in de uiterwaarden. Vanuit 

de Viltsche Graaf komt daar in de uiterwaarden nog een kleine hoeveelheid bij. De 

gemiddelde afvoer daarvan in de zomer en de winter is niet bekend, maar zal niet veel groter 

zijn dan resp. 0,05 en 0,1 m3/s. Tijdens maatgevende omstandigheden kan het debiet van 

de Viltsche Graaf toenemen tot 0,17 m3/s.  

Door het waterschap wordt momenteel onderzocht of een meer natuurlijk afvoerverloop 

mogelijk is voor de Oeffeltsche Raam. De mogelijkheden daarvoor zijn: 

1. Onder lage en gemiddelde omstandigheden: doorvoer van al het water vanuit de 

oostelijke tak van de Oeffeltsche Raam bij de kruising met de Sambeeksche 

Uitwatering. Nu nog stroomt het grootste deel van dit water via de Sambeeksche 

Uitwatering versneld naar de Maas. Doorvoer van dit water betekent meer aanvoer, 

waardoor de gemiddelde zomerafvoer zal toenemen en droogval minder vaak zal 

optreden. 

2. Tijdens verhoogde afvoer de begrenzing bij de aflaat naar de Lage Raam opheffen, of 

verruimen. In die situatie worden ook hogere afvoeren dan 1 m3/s doorgevoerd naar 

het benedenstroomse deel van de Oeffeltsche Raam.  

 

De Virdsche Graaf voert slechts weinig water, vanwege de geringe dimensies van het 

stroomgebied. Het meeste water is afkomstig uit Het Looij. De gemiddelde afvoeren zijn hier 

niet bekend. De maatgevende afvoer wordt ingeschat op ca. 0,1 m3/s.  

3.4 Eigendomssituatie en kabels en leidingen 

Eigendomssituatie 

In figuur 3.18 is de eigendomssituatie weergegeven. Het natuurgebied Oeffelter Meent is 

grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. Dit geldt ook voor de monding van de 

Virdsche Graaf. Ten behoeve van de realisatie van de voorkeursvariant (zie 4.1) is verwerving 

van een (deel van) perceel van de gemeente Boxmeer noodzakelijk. Verder is verwerving of 

medewerking nodig van de eigenaar van het ooibosje langs de Virdsche Graaf nabij de sluis 

van St Agatha.  
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Figuur 3.18 Kaart eigendomssituatie van het onderzoeksgebied (situatie december 2012).    

Kabels en leidingen  

in het projectgebied Oeffeltsche Raam en Virdsche Graaf bevinden zich geen kabels en 

leidingen anders dan onder/direct langs bestaande openbare wegen buiten het 

projectgebied. Zie figuur 3.19. 

 

Figuur 3.19: Kabels en leidingen in het onderzoeksgebied van beide beekmondingen.   
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Figuur 4.1: Definitief ontwerp beekmondingen van de Oeffeltsche Raam en de Virdsche 

Graaf.  
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4 Beschrijving Definitief Ontwerp  

4.1 Inleiding  

Voor het ecologisch herstel van de Oeffeltsche Raam in de uiterwaarden zijn twee 

alternatieven uitgewerkt: een korte termijnvariant en een lange termijnvariant. Gezien de 

korte periode die nog rest om het project voor 2015 uit te voeren, heeft de korte 

termijnvariant de voorkeur. De lange termijnvariant kan eventueel in combinatie met 

maatregelen in het kader van het Deltaprogramma Rivieren later worden opgepakt. In dit DO 

worden beide varianten beschreven maar wordt alleen de voorkeursvariant verder in detail 

uitgewerkt (figuur 4.1).     

In de voorkeursvariant wordt het deel van de Oeffeltsche Raam dat door de Meent stroomt 

omgeleid via een nieuwe loop. De beekbedding wordt dan afwisselender en de Meent kan als 

eenheid worden hersteld. De ingrepen die hiermee samenhangen zijn de volgende: 

1. Vanaf de brug in de Kleine Straat tot aan de Burggraaf wordt de bedding van de 

Oeffeltsche Raam verlegd naar de historische loop. Over een lengte van ca. 250 m 

wordt een nieuwe loop gegraven, het overige traject bestaat uit de benedenloop van 

de Viltsche Graaf die daartoe wordt verruimd.  

2. Ter hoogte van de kleine stenen brug stroomt de nieuwe bedding weer in de oude 

uit. In het vervolg moet nagegaan worden of de onderdoorgang onder de brug groot 

genoeg is om al het water door te leiden, of dat een omleiding moet worden 

gegraven.  

3. Het gekanaliseerde traject in de Meent kan dan gedempt worden en de omliggende 

kunstmatige kades kunnen afgegraven worden met uitzondering van enkele delen 

met waardevolle stroomdalvegetaties, rivierduinrestanten of andere belangrijke 

natuurwaarden (struweelgroepen en eikenbomen).  

4. Bij het opvullen wordt ervoor gezorgd dat er een toplaag wordt aangebracht die 

bestaat uit schraal zand en grind. Dit materiaal komt vrij bij het graven van een 

stukje nieuwe beekloop. Ingreep 3 en 4 bieden samen een gunstig perspectief voor 

het behalen van de doelen t.a.v. stroomdalgrasland in het N2000 gebied Oeffelter 

Meent (groter potentieel oppervlakte voor droog stroomdalgrasland, aaneengesloten 

gebied met integrale begrazing, herstel oorspronkelijke open landschap, minder 

afvoerloze laagten met opslibbing, wat meer ruimte voor rivierdynamiek).  

5. De kunstmatige, maar cultuurhistorisch interessante monding via de Burggraaf blijft 

gehandhaafd. De feitelijke monding in de Maas krijgt een natuurlijk karakter door het 

verwijderen van stortsteen, een drempel en een krib. Vismigratie wordt hiermee 

geoptimaliseerd.  
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Figuur 4.2. Lengteprofiel voorkeursvariant van de Oeffeltsche Raam. Tussen 1500 en 1250 m 

(vanaf de monding) wordt een nieuwe loop gegraven; deze heeft een vrij hoog verhang. 

Tussen 1250 en 500 m volgt de Oeffeltsche Raam de bedding van de Viltsche Graaf. De 

Viltsche Graaf stroomopwaarts van het nieuwe samenvloeiingspunt blijft ongewijzigd. Vanaf 

500 m keert het water van de Oeffeltsche Raam weer terug in de oude loop, om vanaf daar 

via de Burggraaf naar de Maas te stromen.  

 

Oeffeltsche Raam in het traject door de Meent. De beekloop wordt in dit traject verlegd, 

zodat de bestaande bedding kan worden gedempt en de Meent (die zich uitstrekt aan beide 

zijden van de beek) kan worden hersteld.  
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Locatie waar de verlegde Oeffeltsche Raam (vanaf rechts onder de brug door) weer in de 

bestaande loop terugkeert en in de richting van de Burggraaf (recht vooruit op de foto) 

verder stroomt richting de Maas. 

 

Voor het traject van de Virdsche Graaf zijn er in deze variant drie maatregelen (vanaf de 

monding naar bovenstrooms):  

1. De monding in de Maas krijgt een natuurlijk karakter door het verwijderen van 

stortsteen op de oever en in de bedding van de beekloop. 

2. Graven nieuwe bedding door het loofbos, juist stroomopwaarts van de sluis.  

3. Dempen van het meest stroomopwaartse deel van de loop, in het gedeelte waar deze 

binnen het natuurgebied valt.  

Door het oostelijke gedeelte aan te vullen tot het aangrenzende maaiveld (ca. 9,0 m +NAP) 

ontstaat daar periodiek weer een (ondiep) meertje gevuld met grond- en regenwater op de 

laaggelegen gronden. Dit meertje watert bij hogere waterstanden af op de Oeffeltsche Raam. 

Het middentraject van de Virdsche Graaf, waar deze tussen agrarische percelen loopt, tot 

aan de monding van Het Looij, blijft behouden, zodat voldoende drooglegging kan worden 

gegarandeerd. 
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Beeld van Virdsche Graaf in het natuurgebied Oeffelter Meent in de gemeente Boxmeer. 

Maasheg aan zuidzijde, (brandnetel)ruigte aan noordzijde. Ondiep water met Rietgras in de 

oeverzone en kroos en lokaal Kikkerbeet in het water.   

 

  

Beeld van Virdsche Graaf in het landbouwgebied in de gemeente Cuijk. Zuidzijde is intensief 

bemest grasland, noordzijde een iets hoger gelegen bouwland afgescheiden door Maasheg. 

De Virdsche Graaf is hier niet meer dan greppel die deels droog staat en met ruigte is 

begroeid.  
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In de lange termijnvariant wordt de historische loop van de Oeffeltsche Raam en het 

omliggende landschap zoveel mogelijk hersteld. De ingrepen die daarvoor nodig zijn, zijn de 

volgende: 

1. Ter hoogte van de Hoge Hoek wordt de beek verlegd naar de oude loop van de 

Oeffeltsche Raam. De bestaande brug over de beek dient dan ook verplaatst te 

worden. Hiertoe dient bij de Hoge Hoek een perceel bouwland van ca. 4 ha gekocht 

te worden.  

2. (Een deel van) het beekwater wordt via de huidige loop van de Virdsche Graaf geleid 

tot aan de monding bij St. Agatha. Daarvoor dient het huidige profiel van de Virdsche 

Graaf verruimt en verdiept te worden om de afvoer van de Oeffeltsche Raam te 

kunnen bergen. De ruimte die hiervoor nodig is zal d.m.v. grondverwerving langs de 

Virdsche Graaf in de agrarische Sluispolder van St. Agatha worden verkregen. 

Hierdoor ontstaat ruimte om de afvoer van de Oeffeltsche Raam (geheel of 

gedeeltelijk) via de Virdsche Graaf richting de Maas te sturen. Er zijn twee varianten 

denkbaar: al het water van de Oeffeltsche Raam gaat via deze verbrede loop (er blijft 

dan slechts één natuurlijke beekmonding bij St. Agatha over en de Burggraaf komt 

als waterloop te vervallen), of alleen de lagere en gemiddelde afvoeren van de Raam 

gaan via de Virdsche Graaf richting Maas. In deze laatste variant gaat bij hoge 

afvoeren de Burggraaf mee stromen en functioneert dan dus als een soort 

hoogwatergeul.  

3. Het stroomdalgrasland van de Oeffelter Meent wordt uitgebreid met een ca. 6 ha 

groot graslandperceel van de gemeente Boxmeer. Hiervan wordt het maaiveld ondiep 

verlaagd om de voedselrijke bouwvoor te verwijderen waardoor een gunstige 

uitgangsituatie ontstaat voor stroomdalflora. 

Figuur 4.3. Lengteprofiel van de Oeffeltsche Raam na uitvoeren van de lange termijn variant. 

Het gedeelte waar nu de Virdsche Graaf loopt (vanaf 2250 m) wordt de bodem ca 1 tot 1,5 m 

verlaagd, tot er een geleidelijk aflopend profiel (oranje lijn) ontstaat om afvoer van water van 

de Oeffeltsche Raam mogelijk te maken.  

Aandachtspunten bij de lange termijnvariant zijn de ontwatering van de agrarische percelen 

in de Sluispolder en de afvoercapaciteit van de sluis bij St. Agatha. Bij uitvoering van de 
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variant waarbij de gehele afvoer van de Oeffeltsche Raam richting de huidige monding van 

de Virdsche Graaf wordt geleid, ligt een koppeling met de plannen van het Deltaprogramma 

voor de hand. Daarin wordt de realisatie van een lange hoogwatergeul via de Viltsche en 

Virdsche Graaf voorgesteld.    

4.2 Definitief ontwerp 

De beekmondingen van de Oeffeltsche Raam en Virdsche Graaf worden heringericht volgens 

het kaartbeeld in figuur 4.1. De ingrepen worden hierna beschreven. De effecten van deze 

ingrepen worden in hoofdstuk 5 beschreven. 

 

De volgende ingrepen zijn hierbij aan de orde: 

1. Graven nieuwe loop 

2. Verruimen bestaande loop 

3. Opvullen bestaande loop 

4. Verwijderen kades 

5. Verwijderen puin in de beekbedding 

6. Verwijderen oeverbescherming Maasoevers 

7. Aanplanten hagen 

8. Omleggen wegen 

9. Aanleg vlonderpad en stapstenen 

 

AD 1) Graven nieuwe loop 

Binnen het projectgebied wordt zowel voor de Oeffeltsche Raam als de Viltsche Graaf en de 

Virdsche Graaf gedeeltelijk een nieuwe bedding gegraven. 

De Oeffeltsche Raam wordt omgeleid, zodat het traject dwars over de Meent komt te 

vervallen. Hiertoe wordt een nieuw traject uitgegraven van ca. 265 m lengte, dat direct na de 

brug in de Kleine Straat begint en doorloopt tot aan de Viltsche Graaf op de plaats waar die 

via een duiker onder de Kleine straat doorloopt. Omdat het traject loopt vanaf het middelste 

terras naar een oude (opgevulde) maasgeul is het verhang relatief groot met een eveneens 

grote stroomsnelheid. Het volstaat daarom om over dit traject een vrij smalle bedding aan te 

leggen die juist voldoende is om de maatgevende afvoer te verwerken (zie dwarsprofiel in 

par. 4.3). Door erosie van het onvergraven materiaal in de bodem en de oevers zal de 

bedding zich nadien nog langzaam vergroten.  

De Viltsche Graaf wordt over een kort traject van ca. 85 m omgeleid in het gedeelte juist 

voor het punt waar de Oeffeltsche Raam straks in de Viltsche Graaf uit zal monden. De 

nieuwe rechte loop is als het ware een verkorting van het huidige bochtige traject. Met de 

verlegging moet ook de duiker onder de Kleine straat worden verplaatst naar de nieuwe 

loop. De nieuwe bedding krijgt dezelfde dimensies als de bestaande bedding: ca. 4 m breed 

aan de insteek, ca. 1,5 m diep, en oevers van 1:1. 

De Virdsche Graaf krijgt in het westen, juist voor de sluis, een nieuwe loop, die door het bos 

op de noordelijke oever loopt. De ingreep wordt zo uitgevoerd dat zo weinig mogelijk 

bomen worden geraakt. De nieuwe bedding ligt in een gebied dat ca. 0,5 m lager ligt. Als de 

huidige bodemhoogte wordt aangehouden voor de nieuwe loop, zal de bedding aanzienlijk 
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minder diep en minder breed zijn. Door het graven van de nieuwe loop zal ook de kade op 

de noordelijke oever worden doorgestoken. Het bos zal daardoor wat vaker inunderen met 

beekwater.  

De graafwerkzaamheden vinden alleen plaats op gronden die eigendom zijn van het 

waterschap of Staatsbosbeheer. Zo niet, dan zal een overeenkomst gesloten worden met de 

eigenaar, of blijft de beek binnen de huidige bedding. 

AD 2) Verruimen huidige loop 

De verlegde Oeffeltsche Raam maakt voor haar nieuwe tracé over een lengte van ca. 800 m 

gebruik van de benedenloop van de Viltsche Graaf. De bedding in dit traject zal moeten 

worden verruimd en deels verdiept om het water van beide watergangen te kunnen 

transporteren. Het gaat in dit traject om een gedeelte met een gering verhang en lage 

stroomsnelheden. Daarbij bestaat het risico van opstuwing van water in het bovenstroomse 

gedeelte van de Viltsche Graaf vanwege de extra aanvoer en de trage doorstroming in het 

benedenstroomse deel. De nieuwe bedding is daarom  breder dan de huidige bedding (zie 

dwarsprofiel in par 4.3) en ook breder dan de bedding in het nieuwe traject van de 

Oeffeltsche Raam (zie onder ad 1). De (natuur)percelen aan de noordzijde van de verbrede 

bedding zullen naar verwachting vaker inunderen. De extra ruimte die dit biedt, zal er ook 

toe bijdragen dat er geen opstuwing in het bovenstroomse deel van de Viltsche Graaf plaats 

vindt. Naast de verruiming krijgt de bedding over dit traject ook een licht slingerende loop, 

door gedeelten op de rechteroever nieuw uit te graven en deze aan te sluiten op gedeelten 

die behouden blijven. 

Het laatste deel van de loop, juist voor de huidige monding in de Burggraaf (het meest 

benedenstroomse, rechte traject van de Oeffeltsche Raam richting de Maas), wordt omgelegd 

naar het noorden, om de duiker heen, die zich hier in de monding bevindt. De duiker en het 

stenen bruggetje, kunnen blijven bestaan als historisch element. De oude loop onder de 

duiker door blijft ook behouden en kan een deel van het water afvoeren. Daar waar de 

verbrede loop in de Burggraaf uitkomt, wordt de bedding ook wat verdiept om betere 

doorstroming te realiseren. 

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 omliggende maaiveld. Daarnaast wordt ook het meest bovenstroomse 

deel van de Virdsche Graaf over een lengte van ca. 600 m gedempt. De grond die bij het 

graven van de nieuwe lopen en de kades (zie hierna) vrijkomt, zal (indien kwalitatief 

geschikt) gebruikt worden om de huidige lopen aan te vullen. Een bijzondere situatie doet 

zich voor bij de aanvulling van de Oeffeltsche Raam in het traject waar deze de Meent 

doorkruist. Voor het herstel van de stroomdalvegetaties is het belangrijk dat in ieder geval 

de toplaag van 50 – 60 cm dik uit schraal zand en grind bestaat, vergelijkbaar met de 

afzettingen van de Rijn die zich hier in de bodem bevinden. Naar verwachting zal dit 

materiaal vrij komen bij het graven van de nieuwe loop van de Oeffeltsche Raam (zie onder 
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ad 1) en mogelijk bevindt het zich ook in een deel van de kades die in het verleden zijn 

opgeworpen. Grondonderzoek moet aantonen of de kwaliteit geschikt is, anders dient grond 

van elders te worden aangevoerd. Voor de gedeelten van de Viltsche Graaf en Virdsche Graaf 

die worden opgevuld is de kwaliteit minder van belang, mits de grond schoon is en niet te 

veel verrijkt met meststoffen.  

 

Het opvullen van een deel van de loop van de Virdsche Graaf 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.  

 

AD 4) Verwijderen kades 

In het hele traject tussen de brug bij de Kleine straat en de Maas liggen er kades op de 

oevers van de Oeffeltsche Raam. De meeste kades zullen worden afgegraven tot op het 

omliggende maaiveld. Bij deze ingreep moet onderscheid gemaakt worden tussen vier 

verschillende trajecten: 

1. Zuidelijke oever over de Meent. Hier ligt een lage kade van ca. 75 cm hoog die ca. 25 

jaar geleden is aangelegd om te voorkomen dat vervuild water van de Oeffeltsche 

Raam de Meent zou inunderen. Door het verleggen van de loop is deze kade 

overbodig geworden en kan deze worden afgegraven. De kwaliteit van de grond is 

mogelijk niet goed en zal moeten worden onderzocht voordat hergebruik in het 

gebied mogelijk is. Juist voor de knik in de huidige loop staan op de zuidelijke oever 

een aantal oude eiken. Deze bomen en de hier eventueel aanwezige kade moeten 

behouden blijven. 

2. Noordelijke oever over de Meent. Deze kade is waarschijnlijk al bij het graven van de 

Oeffeltsche Raam in het begin van de 19e eeuw opgeworpen. Door de verlegging van 

de beek zal ook deze kade overbodig worden. Bij het verwijderen zal er aandacht 

moeten zijn voor de historische opbouw, zo bestaan delen van de kade uit oude 

duinrestanten, die niet afgegraven mogen worden. De meidoorns die aan de voet van 

de kade groeien, worden gespaard. De elzen die in een gedeelte staan voor de knik in 

de huidige loop worden wel verwijderd omdat deze boomsoort is gebonden aan 

water.   

3. Beide oevers na de knik in de huidige loop. De hoge kades die aan weerszijden 

liggen, zijn al bij de aanleg van de beekloop opgeworpen, zeer waarschijnlijk met 

grond die bij het graven vrijkwam. Beide kades kunnen in hun geheel worden 

verwijderd. De hagen die er naast staan moeten blijven staan en mogen niet 

beschadigd worden. Het stenen bruggetje waar de Viltsche Graaf uitmondt in de 

Oeffeltsche Raam blijft bestaan. De kade wordt aan weerszijden zo afgegraven dat er 

opritten ontstaan vanaf het maaiveld naar de brug. 

4. Westelijke oever langs de Burggraaf. Hier ligt geen kade, maar door het afgraven van 

het perceel direct achter de oever resteert er nu op de oever een hoogte die niet te 

onderscheiden is van een kade. Om de Oeffeltsche Raam in de Burgraaf weer vrij in 

het landschap zichtbaar te maken, wordt ook deze hoogte gelijkgetrokken met het 
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omliggende landschap. De bomen die op dit traject staan worden hierbij gespaard. 

De verlaagde kade kan dient doen als wandelroute en beheer- en onderhoudspad.  

5. Oostelijke oever langs de Burggraaf. De situatie lijkt hier sterk op die op de westelijke 

oever, met dien verstande dat de kleiwinning er nu nog plaats vindt. Nagegaan zal 

worden of ook de verlaging van de oeverzone van de Burggraaf nog in de plannen 

kan worden meegenomen. De meidoornhaag die hier op de oever staat zal daarbij 

moeten worden verwijderd en een nieuwe dient terug geplant te worden.  

Door het aanvullen van de Oeffeltsche Raam en het afgraven van de meeste kades aan 

weerszijden wordt het open karakter van de Oeffelter Meent weer hersteld. Hoog water 

vanuit de Maas zal het gebied ook weer makkelijker kunnen bereiken (door het afgraven van 

de kades). Om te voorkomen dat hoogwater stil valt boven de Meent in na een hoogwater 

lang blijft staan, moeten voorkomen worden dat door de herinrichting afvoerloze laagtes 

ontstaan. Het gebied moet licht hellen naar de nieuwe loop van de Oeffeltsche Raam, zodat 

het water makkelijk weg kan stromen. 

AD 5) Verwijderen puin uit de beekbedding 

Puin en ander afval dat lokaal in de bedding van de Oeffeltsche Raam en de Viltsche Graaf 

aanwezig is, wordt verwijderd. Het gaat bij beide beken 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.  

AD 6) Verwijderen oeverbescherming Maasoever 

De breukstenen oeverbescherming op de Maasoever ter hoogte van de beekmondingen 

wordt verwijderd. Ook de kleine krib die voor de monding van de Oeffeltsche Raam ligt 

wordt verwijderd. Dit vindt plaats in het kader van het project ‘verwijderen 

oeverbescherming Maas’ dat parallel aan het beekmondingenproject wordt uitgevoerd. Door 

het verwijderen van de oeverbescherming en het weghalen van eventueel puin uit de 

bedding in het mondingsgebied, zal de beek hier weer een natuurlijke zandige bodem 

hebben, waar zij zich kan insnijden.  

AD 7) 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 Oeffeltsche Raam en het verwijderen van de kades zullen lokaal enkele 

hagen worden geraakt. In het plan is hier en daar herplant van hagen opgenomen, zodat de 

totale lengte aan hagen niet verandert. Herplant is onder meer voorzien aan de oostkant van 

de Burggraaf en nabij de omlegging van de Viltsche Graaf net ten zuiden van de Kleine 

Straat.  

AD 8) Omleggen wegen 

Door de omleiding van de Oeffeltsche Raam zal de aansluiting van de onverharde weg die op 

de Kleine straat nabij de brug over de Oeffeltsche Raam uitkomt, moeten worden verlegd 

naar een nieuwe afslag die bij de Maasdijk begint. Daarnaast zal ten behoeve van het herstel 

van de Oeffelter Meent een onverharde weg van ca. 250 m lengte die nu dwars door de 

Meent loopt, worden opgeheven. Om de bereikbaarheid van de percelen die nu via deze weg 

worden bereikt te garanderen, zal een reeds bestaand graspad langs de noordzijde van de 
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Meent over dezelfde lengte worden uitgebreid tot onverharde weg. Door het aanbrengen van 

een poort, ketting of iets dergelijks kan in samenwerking met Staatsbosbeheer niet 

bestemmingsverkeer worden geweerd.  

AD 9) Aanleg vlonderpad en stapstenen 

Over de monding van de Virdsche Graaf zal mede op verzoek van de gemeente Cuijk een 

vlonderpad worden gelegd over een lengte van ca. 2m zodat de (geplande) wandelroute 

langs de oever van de Maas hier goed kan doorlopen. Ter hoogte van de huidige monding 

van de Viltsche Graaf in de Oeffeltsche Raam worden enkele stapstenen in de op die plaats 

nieuw te graven beekloop gelegd.  

4.3 Dwarsprofielen 

Hier volgt een aantal dwarsprofielen aan de hand waarvan de ingrepen in de beekbeddingen 

van Oeffeltsche Raam en Virdsche Graaf zichtbaar gemaakt zijn. In ieder profiel is de bruine 

lijn de nieuwe bodemhoogte van de opgevulde of uitgegraven beekloop. Daar waar kades 

zijn weg gegraven is het nieuwe maaiveld in groen aangegeven. In blauw is de gemiddelde 

waterhoogte aangegeven.  

1. Oeffeltsche Raam nieuw tracé 

 

Vanwege het grote verhang en de sterkere stroomsnelheid volstaat hier een smalle bedding. 

In het eerste deel van het nieuwe traject ligt de bedding nog vrij diep (ca. 2 m –MV) zoals 

ook in het dwarsprofiel te zien is. Meer stroomafwaarts (niet afgebeeld) ligt het maaiveld 

lager en is de bedding slechts 1 m diep. 

2. Oeffeltsche Raam in verbreed deel Viltsche Graaf 

Waar de nieuwe loop van de Oeffeltsche Raam de benedenloop van de Viltsche Graaf volgt, is 

de bestaande bedding verbreed om het water van beide beeklopen af te kunnen voeren. Zo 

kan de opstuwing in de bovenloop van de Viltsche Graaf worden beperkt.  
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Ontwerpprincipes nieuwe bedding 

De dwarsprofielen geven een indicatie van de nieuwe breedte en diepte van de bedding. Voor 

het ecologisch functioneren is het belangrijk dat het profiel niet over de hele lengte dezelfde 

vorm heeft, maar dat er variatie in aanwezig is. De volgende uitgangspunten dienen hier bij 

te worden gehanteerd: 

In de bochtige trajecten: 

- binnenbocht loopt af onder talud van 1:3 

- buitenbocht loopt af onder talud van 1:1 

- in buitenbochten ligt de bodem ca. 20 cm lager dan de gemiddelde bodemhoogte 

- in bochten is de breedte ca. 50 – 75 cm groter dan in de rechte gedeelten 

 

In de rechte gedeelten: 

- beide oevers talud 1:2 

- bodemhoogte op gemiddelde bodemhoogte 

- breedte bedding als gemiddelde beddingbreedte 

 

3. Oeffeltsche Raam in verbreed deel Viltsche Graaf 
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Als het vorige profiel, maar dan vlak voor het punt waar de nieuwe loop van de Oeffeltsche 

Raam weer terug stroomt in de oude loop. De bodem is in dit gedeelte ook iets verdiept. 

4. Gedempt tracé Oeffeltsche Raam op de Meent 

 

Op de Meent wordt de huidige loop van de Oeffeltsche Raam opgevuld tot aan het 

omliggende maaiveld en wordt de lage kade op de zuidelijke oever afgegraven. De rug op de 

andere oever wordt niet overal afgegraven. Waar de rug bestaat uit restanten van het 

rivierduin blijft ze liggen, waar het een kade is wordt het weggegraven. De duinrestanten 

zijn te herkennen aan hun onregelmatige hoogte en breedte. 

5. Gedempt tracé Oeffeltsche Raam voorbij de Meent 

 

In het gedeelte net na de Meent wordt de huidige loop ook aangevuld tot op het maaiveld en 

worden de beide kades afgegraven. De inhoud van de beide kades is ongeveer net zo groot 

als het benodigde volume voor de aanvulling. 

6. Verwijderen resterend maaiveld langs Burggraaf 

Langs de Burggraaf worden de hoogtes aan weerszijden (restanten van het oorspronkelijke 

maaiveld) afgegraven tot op het maaiveld van de naast gelegen ontkleide percelen. De 

Burggraaf komt hierdoor weer beter zichtbaar in het landschap te liggen.  
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7. Gedempt tracé Virdsche Graaf bovenstrooms 

 

Het bovenstroomse deel van de Virdsche Graaf wordt aangevuld tot aan het omliggende 

maaiveld. Zo ontstaat een laaggelegen gebied dat na sterke regenval en na een hoogwater 

lang water vast zal houden. 

8. Verlegd tracé Virdsche Graaf benedenstrooms 

 

Ter hoogte van het ooibosje, voor de sluis van St Agatha, wordt de Virdsche Graaf verlegd 

naar een nieuwe loop in het bos. Vanwege de lagere ligging van het maaiveld in het bos is de 

nieuwe loop ondieper en smaller dan de huidige loop. Door de verlegging zal het bos 

vernatten. De bestaande loop wordt geheel of grotendeels aangevuld.   
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4.4 Detailuitwerkingen 

Enkele locaties vragen om extra toelichting; zie het kaartbeeld waar de detailuitwerkingen 

liggen in het projectgebied. 

1. Begin van de nieuwe loop van de Oeffeltsche Raam net na de brug en de wegverlegging.  

 

2. Punt waar het nieuw gegraven tracé in de bedding van de Viltsche Graaf stroomt en de 

omlegging van de Viltsche Graaf op dat punt. 
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3. Punt waar de nieuwe bedding van de Oeffeltsche Raam terug stroomt in de oude bedding. 

 

 

 

Beeld van huidige monding van de Oeffeltsche Raam (Burggraaf) in de Maas. Hier zullen in het kader 

van het project Natuurlijke Oevers van Rijkswaterstaat de stortsteen, de kribben en het grove grind 

uit de oeverzone worden verwijderd.   
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5 Beschrijving en effecten per deelaspect 

 

5.1 Landschap 
Het ontwerp van de Oeffeltsche Raam leidt door het verleggen van de beekloop en het 

afgraven van de kades tot het herstel van het oorspronkelijke open landschap van de 

Oeffelter Meent binnen het Maasheggenlandschap (figuur 5.1). Van oorsprong was de meent 

een gemeenschappelijk beweid rivierduin zonder percelen, heggen, kaden of wegen. 

Verspreid in het begraasde gebied kwamen struwelen of losse bomen voor. Hoewel de 

rivierduintjes zijn afgegraven, wordt het aaneengesloten open landschapsbeeld dus hersteld.    

De beek komt grotendeels weer in zijn oorspronkelijke bedding te liggen (via een oude 

Maasloop). De bedding wordt smaller, ondieper en licht slingerend; hiermee wordt tegemoet 

gekomen aan de KRW doelen voor herstel natuurlijke morfologie. De enige uitzondering 

vormt van een deel van het traject tussen de winterdijk en de meent, waar de beekloop ook 

deels is verlegd in het verleden; dit gedeelte wordt niet heringericht omdat de gronden 

daarvoor niet beschikbaar zijn. Wel zijn hier ongeveer tien jaar geleden elzen langs de 

westzijde geplant waardoor dit traject grotendeels is beschaduwd.  

In de nieuwe loop is ruimte voor natuurlijke meandering. Herstel van de oorspronkelijke 

afvoerloze laagte (De Meer) is momenteel niet mogelijk omdat dit leidt tot onacceptabele 

opstuwing van water in de loop van Viltsche Graaf en aangrenzende landbouwgronden. De al 

in de 14e eeuw aangelegde Burggraaf blijft vooralsnog de monding van de Oeffeltsche Raam. 

De aantrekkelijkheid van de beekmonding voor wandelaars wordt vergroot door het verlagen 

van het maaiveld rondom de Burggraaf en het verwijderen van de stortsteen uit de oevers 

van de Maas. Door kleiwinning zijn de aangrenzende percelen rond de Burggraaf verlaagd en 

lijkt de beekloop bekaad. Het gevolg ervan is dat de beek nu niet zichtbaar is vanuit de 

omgeving.   

Door het bovenstroomse deel van de Virdsche Graaf te dempen, zal een vochtige laagte 

ontstaan op de plaats waar ooit het Meer lag. Ook wordt het hagenlandschap hierdoor meer 

een eenheid. De ingrepen bij de monding van de Virdsche Graaf versterken het reeds 

aantrekkelijke landschapsbeeld rondom het klooster van St. Agatha en de voormalige 

veerstoep aan de Maas. De beek kronkelt hier door een extensief beheerd weiland en is 

omzoomd door bomen en struweel.       

 

Doorkijkje naar klooster van St Agatha. 
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Figuur 5.1. Huidige en toekomstige situatie van Oeffeltsche Raam en Virdsche Graaf na 

uitvoering voorkeursvariant. Het historische open en aaneengesloten karakter van het 

oostelijk deel van de Oeffelter Meent wordt hierbij hersteld.   
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5.2 Natuur 

5.2.1 Actuele natuurwaarden  

Virdsche Graaf  

Zowel in 2003 als in 2009 is de Virdsche Graaf niet bemonsterd. Deze sloot stroomt 

nauwelijks en valt regelmatig droog. De verwachtingen t.a.v. de visstand zijn daarom zeer 

laag. In 2009 is wel Het Looij bemonsterd en is er Driedoornige stekelbaars aangetroffen. In 

2009 is wel het traject van de Viltsche Graaf nabij de Kleine Straat bemonsterd. Er is slechts 

één vissoort aangetroffen (Driedoornige stekelbaars). De aantallen waren wel hoog. Delen 

van de beek stonden droog tijdens het onderzoek.   

Oeffeltsche Raam  

Aquatisch  

Onderzoek naar de visstand in de Oeffeltsche Raam is uitgevoerd in 2003 en 2009 

(Spikmans e.a., 2004; Hop, 2010). In 2003 zijn vier trajecten bemonsterd waaronder de 

monding en het traject net benedenstrooms van de Vilt. Dit bleken ook de meest 

soortenrijke trajecten te zijn. Bovenstrooms van het natuurgebied de Vilt ligt de eerste stuw 

die een migratiebarrière voor vissen vormt.  

Bij de monding zijn acht soorten gevangen waaronder veel Baars en Blankvoorn. Samen 

hadden deze twee soorten een aandeel van meer dan 90% van de biomassa. Andere 

aangetroffen soorten waren Snoek, Bermpje, Driedoornige en Tiendoornige stekelbaars, 

Kleine modderkruiper en Riviergrondel. Op het traject tussen Oeffelt en de Vilt zijn zes 

vissoorten aangetroffen. Brasem en Baars waren qua biomassa dominant. Blankvoorn was 

talrijk. Voorts zijn Paling, Rietvoorn en Driedoornige stekelbaars gevangen.  

In de Oeffeltsche Raam zijn in 2009 op het traject tussen de Vilt en de Oeffelter Meent 

slechts twee soorten aangetroffen (Baars en Driedoornige stekelbaars). Bovenstrooms in de 

Oploosche Molenbeek (zijtak van de Oeffeltsche Raam) zijn toen zeven soorten gevangen 

waaronder Baars, Blankvoorn, Driedoornige stekelbaars, Kleine modderkruiper, Snoek, Zeelt 

en Riviergrondel. Blankvoorn en Driedoornige stekelbaars waren qua aantal de dominante 

soorten.   

Geconcludeerd kan worden dat de visstand in de Oeffeltsche Raam wordt gedomineerd door 

algemene (eurytope) soorten. Hoewel er drie rheofiele (stroomminnende) soorten zijn 

gevangen, zijn er van deze soorten slechts lage aantallen aanwezig. Opvallend is ook dat 

bijna alle gevangen vissen behoren tot een jonge leeftijdsklasse. De belangrijkste oorzaak 

hiervoor is het periodiek droogvallen van (delen) van de beek. De rivier de Maas vormt een 

brongebied voor vissen van waaruit de beek weer gekoloniseerd kan worden na droogval.  
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Terrestrisch 

Flora  

In 2006 heeft in het kader van het project Maas in Beeld uitgebreid veld- en 

literatuuronderzoek plaatsgevonden aan insecten en flora in de Oeffelter Meent (Kurstjens 

e.a., 2008). Dit hield verband met de begrenzing van het gebied als Natura 2000 gebied. 

Geconcludeerd is dat het voorkomen van bijzondere stroomdalflora vrijwel beperkt is tot de 

eigenlijke meent en dat de rest van het gebied vrijwel geheel uit soortenarme graslanden 

bestaat. Lokaal komen Gevlekte aronskelk en Kruisbladwalstro voor nabij Maasheggen. Er is 

een vochtig graslandperceel langs de Viltsche Graaf met veel Veldgerst. De stroomdalflora 

van de meent herbergt nog steeds bijzondere soorten als Gestreepte klaver, Grote tijm en 

Voorjaarsganzerik, maar de soortenrijkdom is vergeleken met de periode 1970-1990 bijna 

gehalveerd. Kenmerkende droge pioniersoorten zoals Tripmadam, Wit vetkruid en Wilde tijm 

zijn verdwenen. Ook het karakter van de vegetatie is veranderd van een pioniersituatie naar 

een meer stabiele graslandbegroeiing. Deze achteruitgang is grotendeels een natuurlijk 

proces omdat er nauwelijks meer sprake is van enige dynamiek. Deze dynamiek was hier 

grotendeels antropogeen door het handmatig afgraven van zand en grind. Incidenteel vindt 

er tijdens extreme Maasinundaties nog enige rivierdynamiek (met erosie) plaats. Deze 

rivierdynamiek wordt momenteel ook beperkt door de aanwezigheid van kades rondom de 

gekanaliseerde Oeffeltsche Raam.      

Fauna  

De fauna van het gebied is vrij soortenrijk (Kurstjens e.a., 2008). Onder de broedvogels valt 

vooral het hoge aantal struweelvogels op met soorten als Gekraagde roodstaart en 

Spotvogel. Geelgors is echter verdwenen. Libellen en amfibieën hebben profijt gehad van de 

aanleg van poelen. Bijzonder is het voorkomen van Alpenwater- en Kamsalamander. Hoewel 

het aantal soorten dagvlinders beperkt is, komen er in het gebied goede populaties voor van 

Bruin blauwtje en Hooibeestje. Sinds 2011 is het voorkomen van een Bever bekend in de 

Burggraaf. Rondom en in het gebied liggen dassenburchten en de dieren foerageren veel in 

de uiterwaarden.  

Beschermde soorten  

In het natuurgebied Oeffelter Meent is het voorkomen bekend van de beschermde soorten 

Alpenwater-  en Kamsalamander, Bever en Das en Rapunzelklokje (Hoogerwerf & Felix, 

2010). In 2013 zal nader veldwerk worden verricht naar de actuele situatie met betrekking 

tot (beschermde) stroomdalflora, bijzondere broedvogels, das en bever in verband met de 

Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.   



56 
 

 

De Oeffelter Meent herbergt lokaal interessante restanten stroomdalflora met bijzondere 

soorten als Grote tijm. Gebrek aan antropogene dynamiek (kleinschalig afgraven van zand en 

grind), gebrek aan rivierdynamiek (zandsedimentatie) en gefragmenteerde zomerbeweiding 

zijn de hoofdoorzaken van de geconstateerde achteruitgang van de soortenrijkdom onder de 

stroomdalflora.   

5.2.2 Te verwachten natuurwaarden  

In deze paragraaf wordt ingegaan op natuurambities die kunnen worden gerealiseerd bij de 

geplande herinrichting van de Oeffeltsche Raam en Virdsche Graaf. Een belangrijk 

aandachtspunt is het beperken van (kunstmatige) droogval van de Oeffeltsche Raam in het 

winterbed van de Maas door een andere waterverdeling bovenstrooms (bij inlaat richting 

Lage Raam en/of richting Sambeeksche Uitwatering). Dit heeft uiteraard grote consequenties 

voor de aquatische natuurwaarden. Aangenomen is dat dit probleem op termijn wordt 

opgelost (zie par. 3.3.1).  

Virdsche Graaf  

Door de aanpak van de monding van de Virdsche Graaf verbetert hier de visoptrek, hoewel 

de mogelijkheden voor duurzame vispopulaties in deze waterloop gering zijn door 

regelmatige droogval en het gebrek aan stroming. Alleen het traject benedenstrooms van de 

sluis is potentieel geschikt leefgebied voor rheofiele soorten. 
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Oeffeltsche Raam  

Aquatisch  

Voor aquatische soorten verbeteren de mogelijkheden onder meer door de aanpak van de 

mondingen van beide waterlopen in de Maas. Vooral voor de Oeffeltsche Raam is dat 

belangrijk omdat dit betekent dat de visoptrek tot in het natuurgebied de Vilt verbetert. De 

stroomsnelheid in de monding (ca. 0,06 m/s bij zomerafvoer oplopend tot ca. 0,3 m/s bij 

maatgevende afvoer) voldoet aan de eisen die de doelsoorten (Bermpje, Riviergrondel, 

Winde) voor deze beek stellen. De stroomsnelheid in deze beek blijft overigens ten opzichte 

van de huidige situatie vrijwel gelijk zodat de kansen voor populaties van rheofiele vissen 

beperkt blijven. In het traject van de Viltsche Graaf bovenstrooms van het N2000 gebied, 

verbeteren de vestigingskansen voor vis omdat deze sloot in open verbinding komt met de 

nieuwe loop van de Oeffeltsche Raam. Mogelijk vestigt zich ook de Kleine modderkruiper in 

deze watergang. Langs de nieuwe loop van de Raam op het traject waar nu de Viltsche Graaf 

ligt, ontstaat bij het nieuwe profiel meer ruimte voor kleinschalige natuurlijke processen als 

erosie en sedimentatie en wat meer variatie in waterdiepte, stroomsnelheden en substraat. 

Dit biedt meer kansen voor macrofauna dan in de huidige situatie en zal naar verwachting 

leiden tot een hogere score op de KRW-maatlat.     

Los van het beekmondingenproject ontstaat er een areaal permanent ondiep water in een 

deel van de door kleiwinning verlaagde percelen. Dit kan worden gezien als een moderne 

variant op het voormalige Meer.  Op deze locaties kunnen soorten van voedselrijk, ondiep 

water zich vestigen (moerasplanten, vissen, amfibieën, libellen etc.). Momenteel komen al 

visetende watervogels voor zoals Lepelaar en Visdief.   

Terrestrisch  

Door de voorgenomen ingrepen in de meent is vooral een positief effect op de 

stroomdalflora te voorzien en daarmee een belangrijke bijdrage aan het prioritaire N2000 

doel voor het gebied Oeffelter Meent. Voor de aanwezige fauna (broedvogels, bever, das, 

salamanders etc.) zal de situatie niet wezenlijk veranderen.  

De positieve effecten op stroomdalflora zijn te verwachten door een combinatie van 

ingrepen: 

- Door het opheffen van de gekanaliseerde watergang en de doorgaande landweg 

kunnen de drie belangrijkste deelgebieden van de Oeffelter Meent een integrale 

eenheid vormen; dit betekent dat plantenzaden makkelijker over het hele terrein 

verspreid kunnen worden door de grazers via hun vacht of door mest.   

- Hierdoor kan ook het begrazingsbeheer verbeterd worden doordat de groepen 

paarden en runderen altijd in het hele terrein kunnen grazen; terwijl dat nu vaak 

periodieke beweiding betreft met één soort grazer.  

- Door ook ruimte te geven aan winterbegrazing zal er meer vertrapping van de 

graszode plaats vinden hetgeen leidt tot kleinschalige vestigingsmilieus voor 

stroomdalflora.  
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- Door het verwijderen van de kunstmatige kades rondom de watergang zal bij 

inundatie van de Maas betere doorstroming optreden, hetgeen lokaal tot wat meer 

dynamiek (erosie) zal leiden (zie kader). Dit is gunstig voor de vele pioniersoorten 

onder de stroomdalflora.  

- Door de werkzaamheden in de meent, het afgraven van de kades, het dempen van de 

gekanaliseerde loop en het opheffen van een weg, zullen er tijdelijke pioniersituaties 

ontstaan met nieuwe vestigingskansen voor pioniersoorten onder de stroomdalflora. 

Netto gezien komt er wat meer ruimte voor stroomdalflora, daar de beekloop zal 

worden aangevuld met lokaal zandgrindmengsel. 

Kader: weghalen kades in Oeffelter Meent in relatie tot N2000  

Vanuit beheerplan N2000 wordt verzocht om goed te onderbouwen wat het effect is van het 

weghalen van de huidige kades rondom de gekanaliseerde Raam door de Oeffelter Meent. De 

vraag is of het verwijderen van de kade aan de noordzijde van de waterloop niet zorgt voor 

meer kleisedimentatie op het meest interessante deel met stroomdalgrasland aan de 

zuidwestzijde. In het geval van serieus hoogwater op de Maas loopt de hele uiterwaard bij 

Oeffelt onder; tijdens dit hoogwater is sprake van een stromende uiterwaard waarin geen 

sedimentatie van klei plaats vindt. Wanneer de waterstand gaat zakken, vallen de hoge delen 

droog, waaronder het meest soortenrijke deel van het stroomdalgrasland. Kleisedimentatie 

gaat pas optreden wanneer de doorstroming stil valt en het resterende water blijft staan in 

afgesloten laagten. In de Meent zijn dat o.a. enkele laaggelegen delen in de zuidoosthoek en 

aan de noordoost kant (lichtblauwe kleur op de hoogtekaart in figuur 3.2). Kades zorgen 

juist voor het ontstaan van stilstaand water waarin de kleideeltjes gaan bezinken. Dat geldt 

ook voor de kade aan de noordzijde van de Raam. Door het weghalen van de kade aan 

weerskanten van de Raam zal het aantal gebieden met stilstaand water eerder afnemen dan 

toenemen en zal er dus zeker geen sprake zijn van een toename van kleisedimentatie op het 

meest waardevolle deel van de meent, ook omdat dit hoger ligt. De verwachting is dat de 

doorstroming tijdens hoogwater toeneemt door het weghalen van de kades, hetgeen gunstig 

is voor de erosieve kracht van het water en daarmee voor het creëren van nieuwe 

pioniersituaties voor droge stroomdalflora. Verder is de verwachting dat de kleisedimentatie 

eerder wat vermindert doordat minder afgesloten laagten ontstaan in de meent door het 

verwijderen van de kaden. In het ontwerp is er rekening mee gehouden dat het water van de 

laagst gelegen delen van de meent goed kan afstromen naar het nieuwe tracé van de 

Oeffeltsche Raam. 

5.2.3 Bijdrage aan N2000 doelen  

Voor het N2000 gebied Oeffelter Meent geldt behoud van kwaliteit en oppervlakte van 

leefgebied voor Kleine modderkruiper en Kamsalamander als doel. Herinrichting van de 

Oeffelter Raam zal geen negatief effect hebben op de Kamsalamander; alle 

voortplantingswateren blijven intact. Ook het zomerbiotoop (Maasheggen, bosjes) en het 

overwinteringsgebied (o.a. winterdijk en binnendijkse locaties) worden niet gewijzigd door 

de voorgenomen herinrichting. De verwachte licht positieve bijdrage aan het leefgebied van 

de Kleine modderkruiper is reeds aan de orde gekomen in paragraaf 5.2.2. Het beperken van 

droogval is de meest essentiële maatregel voor deze en andere vissoorten.   
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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 heeft een positief effect op de stroomsnelheid in de beek. Bij de 

gemiddelde afvoer treedt nu over een groot traject een stroomsnelheid op tot tussen de 0,1 

en 0,15 m/sec. In het nieuw gegraven traject van de Oeffeltsche Raam loopt de snelheid op 

tot 0,20 m/sec.  Voor veel stroomminnende vissen en andere diersoorten van stromend 

water zijn dit betere stroomsnelheden dan in de huidige situatie, waarbij de snelheid lager 

was dan 0,1 m/sec. De doelen van de KRW worden hiermee dan ook goed gehaald. Bij 

hogere afvoeren neemt de stroomsnelheid toe, bij maatgevende afvoeren tot tussen de 0,25 

en 0,35 m/s; een stroomsnelheid waarbij fijn zand getransporteerd kan worden door de 

waterstroom, hetgeen belangrijk is voor de morfodynamiek (erosie en sedimentatie) in de 

beek. In het nieuw gegraven traject van de Oeffelsche Raam neemt de snelheid zelfs toe tot 

boven de 0,5 m/sec. Dit voldoet aan het wensbeeld dat de beek hier deels nog zijn eigen 

bedding kan vormen. Door de erosie zal de bedding breder worden en zullen de hoogste 

stroomsnelheden op termijn weer wat afnemen.  

Waterstanden 

De waterstanden worden vooral beïnvloed door het aansluiten van de Oeffeltsche Raam op 

de benedenloop van de Viltsche Graaf. Door het lagere verhang in dit laatste traject is de 

stroming er relatief traag en zijn de waterstanden er vooral bij de hogere afvoeren iets hoger 

dan in de huidige situatie. Bij maatgevende afvoeren bedraagt de stijging maximaal 25 cm, 

ter hoogte van de plaats waar de nieuw gegraven loop in de Viltsche Graaf uitstroomt. 

Stroomopwaarts van dit punt dempt dit effect langzaam uit. Door de hogere waterstand zal 

onder maatgevende omstandigheden die eenmaal per jaar voorkomen en bos dat net 

stroomopwaarts ligt van de Kleine straat inunderen. De landbouwgronden langs dit traject 

overstromen niet vaker. Bij gemiddelde afvoeren is de waterstandsverhoging nihil en de 

drooglegging van de aangrenzende percelen verandert daarom niet. Ook in het niet 

vergraven traject van de Oeffeltsche Raam, bovenstrooms van de brug in de Kleine straat, 

vindt enige opstuwing plaats bij alle waterstanden. De opstuwing is beperkt tot minder dan 

10 cm en is ter hoogte van de duiker onder de winterdijk uitgewerkt. Hij wordt veroorzaakt 

door het relatief smalle dwarsprofiel dat aan de nieuwe loop van de Oeffeltsche Raam is 

meegegeven. De verwachting is dat de loop door erosie zich wat zal verbreden, waardoor dit 

effect weer zal weg ebben. 
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Waterberging 

Door de smallere en ondiepere bedding treedt de beek in enkele trajecten al bij lagere 

afvoeren buiten haar oevers, waarbij het water over een groter deel van beekdal wordt 

verdeeld dan in de huidige situatie. Het gaat dan vooral om het traject waar de Oeffeltsche 

Raam door de benedenloop van de Viltsche Graaf loopt. Hierdoor buffert het beeksysteem 

waterpieken, die dan minder snel naar benedenstrooms worden afgevoerd. Het water dat zo 

in het beekdal en de bodem wordt opgeslagen, stroomt tijdens lagere afvoeren, weer 

geleidelijk terug naar de beek.  

5.3.2 Grondwater 

 

De effecten op de grondwaterstand zijn niet doorgerekend. De verwachte effecten langs de 

Oeffeltsche Raam zullen zeer gering zijn. Naar verwachting zal de opzet van het stuwpeil in 

de Maas een veel groter effect hebben. Door de hogere waterstanden in de beek op enkele 

trajecten zullen de grondwaterstanden daar in de directe nabijheid van de bedding iets 

stijgen. Het gaat om een orde van 5 – 10 cm. Dit effect doet zich vooral voor in de 

natuurgebieden langs de benedenloop van de Viltsche Graaf, waar de Oeffeltsche Raam 

straks doorheen stroomt en in het ooibos langs de Viltsche Graaf omdat dit iets vaker 

inundeert. Verder stroomopwaarts langs de Viltsche Graaf zijn de effecten op de 

grondwaterstand zeer gering omdat de gemiddelde waterstanden in de beek er nauwelijks 

veranderen.  

Langs de bovenloop van de Virdsche graaf zullen de grondwaterstanden wel stijgen. Door 

het dempen van de bedding zal neerslagwater en overstromingswater hier trager worden 

afgevoerd, waardoor de grondwaterstand er zal stijgen. In delen van het jaar kan de 

waterstand er zelfs tot aan het maaiveld komen. Omdat het hier om natuurgebieden gaat is 

dit geen bezwaar, zelfs een wenselijke situatie. 

5.4 Landbouw   

 

In het onderzoekgebied van beide beken is sprake van een duidelijke tweedeling. Het 

westelijk deel op grondgebied van de gemeente Cuijk bestaat uit relatief open grootschalig 

gras- en bouwland. Het oostelijk deel op grondgebied van de gemeente Boxmeer bestaat 

grotendeels uit natuurgebied met kleine percelen omzoomd door Maasheggen. De percelen 

zijn eigendom van Staatsbosbeheer maar deze verpacht ze onder voorwaarden aan lokale 

agrariërs. In het natuurgebied liggen verspreid enkele agrarische enclaves. Voor de realisatie 

van het beekmondingenproject is slechts verwerving van één (deel van) agrarisch perceel 

nodig.  

Door de geplande herinrichting wordt het agrarisch gebruik van de gronden niet of 

nauwelijks beïnvloed.   



61 
 

5.5 Recreatie  

In het gebied ligt een aantal wandel- en fietsroutes. Langs de Maasoevers loopt een 

doorgaande wandelroute die de Burggraaf kruist via de opgeknapte Perdsbrug. De gemeente 

Cuijk is van plan om ook over de monding van de Virdsche Graaf een voetgangersoversteek 

te realiseren zodat wandelaars vanaf Cuijk langs de natuurlijke Maasoevers kunnen lopen. 

Vanuit Oeffelt loopt een ommetje (de Salamander route van bijna 4 km). Door de 

herinrichting van de Burggraaf zal dit beektraject beter beleefbaar worden voor recreanten 

die het wandelpad aan de westkant belopen. De beek ligt nu onzichtbaar tussen de ruigte in 

de diepte en zal straks in een open landschap met enkele solitaire bomen en struiken 

stromen.   

De route door de meent wordt spannender omdat de brede weg, omzoomd door 

prikkeldraad, vervalt maar vervangen zal worden door een smal struinpaadje tussen de 

grazers.  

 

 

 

5.6 Cultuurhistorie  

 

Het belangrijkste cultuurhistorische element vormt het Kruisherenklooster van St. Agatha. 

Hierin is tegenwoordig het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd en het is op 

afspraak geopend. De pas herstelde Perdsbrug over de monding van de Burggraaf blijft 

uiteraard behouden. De ligging over de hoge oeverwal wordt door het verlagen van het 

maaiveld rondom de beek veel beter zichtbaar.  Het historische hagenlandschap wordt niet 

aangetast, waar ruimte is worden nog enkele extra hagen geplant.  Door het herstel van de 

Meent en het dempen van de Virdsche Graaf zullen de twee belangrijkste landschappelijke 

eenheden, de Meent en het hagenlandschap, nog beter tot hun recht komen.   
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5.7 Beheer en onderhoud  

 

De heringerichte Oeffeltsche Raam dient goed toegankelijk te zijn voor eventueel toekomstig 

beheer en onderhoud. Het eerste traject loopt vrijwel evenwijdig aan de Kleine straat, door 

een vrij droog gebied; de beek is hier goed bereikbaar. Het traject daarna, waar de 

Oeffeltsche Raam en de Viltsche graaf samen richting de Burggraaf stromen, zal naar 

verwachting vrij vaak een drassige ondergrond hebben en is daarom lastiger in het beheer. 

Om een goed beheer mogelijk te maken, kan hier een iets verhoogd beheerpad (ingezaaid 

graspad) worden gerealiseerd in het bestaande weiland aan de oostzijde van de nieuwe, 

verbrede en verdiepte loop. In het bestek dient dit nader te worden uitgewerkt. Omdat de 

stroming in beperkte mate gaat toenemen zal de frequentie van beheer en onderhoud naar 

verwachting lager worden na realisatie van de herinrichting.  

Langs de Burggraaf is een onderhoudspad voorzien aan de westzijde op het verlaagde 

maaiveld. Dit pad kan tevens worden benut als wandelroute naar de Maas. Op dit traject 

vindt momenteel overigens nauwelijks actief beheer en onderhoud plaats.     

 

 

Pas opgeknapte Perdsbrug over de Burggraaf met doorgaande wandelroute op de oeverwal 

langs de Maas.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. KRW karakteristieken Oeffeltsche Raam (type R5) en Virdsche Graaf 

(type R4)  

 

Oeffeltsche Raam 

 

Huidige situatie 

Het overall beeld van de ecologische kwaliteit van de Oeffeltsche Raam is niet negatief. Er 

zijn twee meetpunten, waarvan één KRW meetpunt. De eerste ligt in de weg Rijkevoort 

(340414); hier zijn in 2010 te weinig individuen aangetroffen om een beoordeling op te 

kunnen baseren en in 2009 lag dit punt droog, waardoor er ook geen beoordeling mogelijk 

was. Het tweede meetpunt echter, het KRW punt 340415 ligt benedenstrooms van de 

lozingslocatie te Oeffelt en in het onderzoeksgebied voor dit beekmondingenproject. Het 

had in 2010 een goede EKR score, met eindscore 4. De score voor substraat is hier te laag 

voor het behalen van de maximale totaalscore: er zijn erg veel slibsoorten in de macrofauna 

gemeenschap aangetroffen. Helaas zijn er van het jaar 2011 geen meetgegevens 

voorhanden, waardoor voor deze beek het beeld slechts op één meetjaar gebaseerd is 

(2010), wat een smalle basis is.  

 

Algehele score 

Op basis van de macrofauna samenstelling zijn de meest onderscheidende eigenschappen 

voor het ecologisch functioneren van de Oeffeltsche Raam afgeleid. Hier is de eindscore ‘4’ 

op gebaseerd. Samenvattend scoort de Oeffeltsche Raam niet slecht (maatlat van 0-5, 

waarbij 5 maximaal is; gegevens 2010): 
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De deelmaatlatten voor soorten geven echter een ander beeld dan de eindscore ‘4’, zie 

onderstaande tabel. Hieruit is af te leiden dat niet alleen de slibbodem een beperkende 

factor is voor de ontwikkeling van de beek; drie van de vier groepen scoren ‘ontoereikend’.  

  

Soortgroep Vis7 Macrofauna8 Macrofyten Fytobenthos 

EKR Score 0,2  0,33  0,59 (0,93 abundantie 

groeivormen; 0,24 soorten) 

0,36  

Doel 0,45 0,55 0,6 

Score Default R5 

landbouw9 

ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend 

 

Vis 

In de Oeffeltsche Raam zijn enkel de soorten baars en driedoornige stekelbaars 

aangetroffen. In het waterlichaam ‘Oploopsche Molenbeek en Oeffeltsche Raam’  is een 

visbestand aangetroffen van 17,7 kg/ha en 2.066 stuks/ha. In totaal 7 soorten, waarvan 5 

eurytoop, 1 limnofiel en 1 rheofiel. Op basis van biomassa wordt het bestand gedomineerd 

door snoek (85%). In aantallen is de driedoornige stekelbaars de meest abundante soort 

(50%), voor blankvoorn (27%) en riviergrondel (13%). Uitgedrukt in biomassa bevond vrijwel 

het gehele bestand zich in de Oploopsche Molenbeek. Hier werd een bestand van 45 kg/ha 

aangetroffen, voornamelijk bestaand uit snoek.  

                                                           
7
 KRW Visstandonderzoek Aa en Maas 2009 

8
 Grontmij, 2011 

9 Waterschap Aa en Maas, 2008. Ontwerp ecologische doelen Kaderrichtlijn water; technisch achtergronddocument; 

afdeling onderzoek en monitoring. 
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Het hoge aandeel eurytope soorten impliceert een gebrek aan variatie en eigenheid; het hoge 

aandeel pioniersoorten regelmatige al dan niet lokale droogval. Het ontbreken van zowel 

limnofiele als rheofiele gemeenschap indiceert een gebrek aan stroming en vegetatiegroei. 

 

Macrofauna 

Voor de macrofauna werden o.a. de volgende dominant negatieve indicatoren aangetroffen:  

- Crangonyx pseudogracilis (Noord-Amerikaanse vlokreeft; verdraagt hoge 

chloridengehalten en verontreinigd water) 

- Lymnaea stagnalis (grote poelslak, kenmerkend voor stilstaand water) 

- En de slakken Gyraulus albus, Bathyomphalus contortus en Anisus vortex; slakken 

hebben geen zuurstof uit het water nodig, en kunnen zich zodoende in vuil water 

ophouden. 

- Erpobdella octoculata (bloedzuiger) 

 

Dit indiceert een gebrek aan stroming en een matige waterkwaliteit (weinig zuurstof) 

Macrofyten en Fytobenthos 

De EKR-score voor ‘Overige waterflora’ is samengesteld uit de score voor abundantie 

groeivormen macrofyten, macrofyten soorten en de fytobenthos-maatlat. De score voor 

fytobenthos wordt officieel nog niet meegenomen in de score voor ‘Overige waterflora’. 

De samenstelling van de diatomeeëngemeenschap (fytobenthos) kenmerkt zich door soorten 

met een indicatiewaarde voor sterke organische belasting. Voor de deelmaatlat fytobenthos 

is in de Oeffeltsche Raam (340415) de aanwezigheid van de negatief indicerende soorten 
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Nitzschia palea  (een indicator van sterke organische belasting) en Navicula cryptocephala 

bepalend voor een slechte score. 

Op het vlak van de macrofyten is geen duidelijke informatie beschikbaar. Waarnemingen 

tijdens de visbemonstering geven aan dat vegetatie ‘niet veelvuldig aanwezig’ is, terwijl in de 

KRW maatlat de abundantie van groeivormen een 0,93 scoort, zeer goed. Aangezien de 

visstandbemonstering een ander doel had, gaan we uit van de juistheid van de KRW score. 

Deze houdt in dat er voldoende submerse vegetatie,  emerse vegetatie en drijfbladplanten 

aanwezig zijn,  dat er weinig kroos en flab is en dat er voldoende oevervegetatie (incl. 

bomen ter beschaduwing) aanwezig is. Het probleem lijkt te zitten in de 

soortensamenstelling, waarop de beek slechts een 0,24 scoort. Er komen eenvoudigweg te 

weinig kenmerkende soorten voor die een goede ecologische kwaliteit indiceren.  

 

Verwachte effecten beekmonding project  

In onderstaande tabel uit Ontwerp ecologische doelen KRW van Waterschap Aa en Maas 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.  

 



68 
 

Uit deze tabel blijkt dat in de ogen van het waterschap bij ecologisch herstel van Oeffeltsche 

Raam vooral ingezet moet worden op:  

- waterbeheer: dynamisch peilbeheer met permanente stroming en vasthouden van water  

- inrichting: beschaduwing, oeverinrichting, vispasseerbaarheid en morfologisch herstel 

- beheer oevers: met grazers aangevuld met maaien  

- beheer watergang: gedifferentieerd onderhoud (natuurvriendelijke schonen) en baggeren 

 

Als inrichting en beheer hieraan voldoen, zal de MEP (grotendeels) gehaald worden. 
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Virdsche Graaf 

De Virdsche Graaf is gekwalificeerd als een R4 type binnen de  KRW systematiek. Dit 

betekent dat het een permanent langzaam stromende bovenloop is, en dat is typisch. Een 

logischer type lijkt R5, gezien de benedenstroomse ligging van het deel van de beek dat wij 

hier beschouwen. Desalniettemin zijn de verschillen tussen beide typen niet groot, zie kader. 

Verschil R4 en R5 typen 

Het voornaamste verschil tussen beide typen is de ligging in de loop: bovenstrooms danwel 

in de beneden/middenloop. Hieruit volgen enkele andere verschillen, maar de typen hebben 

meer overeenkomsten dan verschillen. Zie onderstaande tabel (bron: STOWA, 2007). Bij 

verschillen is vet gedrukt welke karakteristieken overeenkomen met de kenmerken van de 

Virdsche Graaf in het bestudeerde beektraject; de beek vertoont overeenkomsten met beide 

typen. 

R4 R5 

Overeenkomsten 

Afvoer laag, gedempte dynamiek, langzaam stomend. Stoomsnelheid en verhang zijn vergelijkbaar, 

respectievelijk < 0,5 m/sec en < 1m/km. 

Zwak reliëf: meanderende loop met asymmetrisch dwarsprofiel, rijk mozaïek aan habitats 

Verschillen 

Bovenloop; permanent water Midden- en benedenloop; lokaal droogvallend 

Breedte: 0-3 meter Breedte: 3-8 meter 

Bosrijk: de beken zijn beschaduwd Half-open tot bosrijk: (ten dele) beschaduwd 

Regen- en grondwater Regen- en vooral grond- en oppervlakte water  

(van de bovenloop afkomstig) 

Bodem bestaat uit zand en veen met bankjes van 

fijn grind in de stroomversnellingen 

Zand, daarnaast ook veen, plaatselijk waterplanten 

en organische structuren (omgevallen bomen), met 

bankjes van fijn en grof grind 

De Virdsche Graaf is een sterk veranderd water, waarmee het doel de MEP is in plaats van de 

GET.  Voor de kwaliteitselementen macrofyten en macrofauna is de Maas-default MEP R4-

landbouw van toepassing, waardoor binnen de maatlatten voor deze soortgroepen andere 

grenswaarden gelden voor de EKR score bepaling (Beekman e.a., 2007). Voor vis is voor de 

Virdsche Graaf geen gebiedspecifieke maatlat opgesteld: vanwege droogval en de beperkte 

bereikbaarheid voor vis, is dit niet de moeite waard gebleken.  
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De Virdsche Graaf kent één KRW meetpunt, nabij St Agatha, zie figuur 1.  

Huidige situatie 

De meetgegevens uit 2010 en 2011 tonen een consistent beeld. De Virdsche gaaf scoort niet 

goed. De EKR score is 2 uit 5, zijnde 'ontoereikend'. De grootste problemen zitten in het 

beheer en een gebrek aan systeemeigenheid van de beek. Dit uit zich in de structuur, in het 

substraat, maar bovenal in een gebrek aan stroming. Ter illustratie: uit 2009 zijn geen 

resultaten beschikbaar, omdat dat jaar de sloot bij het betreffende meetpunt ten tijde van de 

bemonstering droog stond. Een belangrijk kenmerk van een R4 beek is dat hij permanent is, 

dus niet droogvalt. Onnodig te vermelden dat dit soorten van stromend water niet ten goede 

komt. Onderstaand zijn de meest recente scores uit de routinerapportage 2011 opgenomen. 

en de uitgebreidere scores en onderbouwing uit de routinerapportage 2010 

 

 

 Soortgroep 10Vis Macrofauna Macrofyten Fytobenthos 

EKR Score 0,08 0,29 0,24 (abundantie 0,43; soorten 

0,05; fytobenthos 0,68) 

Doel n.v.t*  0,55 0,6  

Score Default 

R4 

landbouw11 

Slecht ontoereikend ontoereikend 

 

 

* Geen doelstelling voor vis, in waterlichaam treedt geregeld droogval op, door een beperkte 

bereikbaarheid van het waterlichaam voor vis wordt niet snel een nieuwe visgemeenschap opgebouwd. 

                                                           
10 KRW Visstandonderzoek Aan en Maas, 2009 
11

 Waterschap Aa en Maas, 2008. Ontwerp ecologische doelen Kaderrichtlijn water; technisch 

achtergronddocument; afdeling onderzoek en monitoring. 

MEPID [343504] [oVIRDGR800]  

Raam; Virdsche Graaf

STROMING 1 100%

SAPROBIE 3 50%

TROFIE 3 50%

INRICHTING 0%

SUBSTRAAT 2 100%

VOEDSELSTRATEGIE 3 100%

2
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Vis 

Het waterlichaam de Virdsche Graaf en Viltsche Graaf valt geregeld droog als gevolg van 

peilfluctuaties van de Maas. Omdat de bereikbaarheid van deze wateren beperkt is, is het 

niet goed mogelijk om na een periode van droogval weer een visgemeenschap op te bouwen 

(Hop e.a., 2010). Dit blijkt uit het aanwezige visbestand, wat enkel uit driedoornige 

stekelbaarzen bestaat met lengtes variërend van 3 tot en met 5 cm. Dit is een eurytope 

(indifferente) soort, welke als pionier gekarakteriseerd kan worden. Het aangetroffen 

bestand is hiermee beperkt van omvang en eenzijdig. Zodoende is er voor de Virdsche Graaf 

dan ook geen beekspecifieke maatlat opgesteld. 

 

Macrofauna 

Een EKR score van 0,29 op de maatlat van de macrofauna is ontoereikend. Er is slechts één 

stroomindicator gevonden, de beekloper Velia caprai caprai. Ook het hoge aandeel negatief 

dominanten, macrofaunasoorten die verstoring indiceren, is bepalend voor de lage EKR 

score.  De samenstellingen van de macrofaunagemeenschap indiceert een verhoogde 

saprobiegraad (overmatige toevoer van afbreekbare organische stoffen), matige eutrofiëring, 

problemen met permanentie (droogval, zie vis) en een tekort aan stroming. Aanvullend is de 

score voor toxiciteit niet op orde. Deze wordt afgeleid uit de aanwezige 

macrofaunagemeenschap, en zegt iets over de gezondheid van deze gemeenschap. 

Macrofyten en Fytobenthos 

Het fytobenthos scoort op de KRW maatlat goed; er zijn wel vrij veel schaaltjes van de soort 

Eolimna minima gevonden. Deze soort is een algemene indicator van organische belasting. 

Tegelijkertijd is ook de soort Tabellaria flocculosa gevonden; deze soort indiceert schoon, 

voedselarm water. Het voorkomen van beide soorten weerspiegelt de situatie van de 

nutriëntenlast: deze is aan de hoge kant (saprobie en trofie scoren 3 uit 5), maar vormt niet 

het grootste probleem. 

De macrofyten scoren echter slecht, al is geen duidelijke informatie beschikbaar op basis 

waarvan de score is toegekend. Waarnemingen tijdens de visbemonstering geven aan dat 

emerse/drijvende begroeiing niet is waargenomen; in de KRW maatlat scoort de abundantie 

van groeivormen inderdaad onvoldoende, 0,43. In het EBEO onderzoek uit 2010 zijn 

soortenrijkdom en abundantie van zowel helofyten (oeverbegroeiing) als hydrofyten 

(watervegetatie) bepaald, zie onderstaande uitsnede. Dit bevestigt het beeld dat het grootste 

probleem lijkt te zitten in de soortensamenstelling, waarop de beek slechts een 0,05 scoort. 

Er komen eenvoudigweg te weinig kenmerkende soorten voor die een goede ecologische 

kwaliteit indiceren. Dit heeft te maken met te weinig variatie en eigenheid van het 

beeksysteem - onder andere een talud helling onder een hoek van 70% bevordert 

gevarieerde vegetatiegroei niet. 
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Verwachte effecten beekmonding project  

In onderstaande tabel uit Ontwerp ecologische doelen KRW van Waterschap Aa en Maas 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 Virdsche 

Graaf vooral ingezet moet worden op:  

- waterbeheer: dynamisch peilbeheer met permanente stroming 

- inrichting: beschaduwing, oeverinrichting en morfologisch herstel 

- beheer oevers: met grazers aangevuld met maaien 

- beheer watergang: gedifferentieerd onderhoud (natuurvriendelijke schonen) 

 

Als inrichting en beheer hieraan voldoen, zal de MEP (grotendeels) gehaald worden. 
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Bijlage 2. Grondbalans   

 

Separaat beschikbaar 

Bijlage 3. Kostenraming   

 

Separaat beschikbaar 

Bijlage 4. Planning  

 

Separaat beschikbaar 

 

 

 


