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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Bouxweerd is een uiterwaard gelegen op de westelijke maasoevers, even ten 

noorden van de spoorbrug over de Maas bij Buggenum. Kern van het gebied vormt 

een oud, ondiep en verslibt voormalig grindgat (Figuur 1). Dit voormalige grindgat, 

de plas Bouxweerd, wordt de laatste jaren in de zomer geteisterd door 

zuurstofloosheid en vissterfte. Voor een uitgebreide beschrijving van de aanleiding 

wordt verwezen naar het rapport uit 2009 (Movares, 2009). Inmiddels is een richtlijn 

beheer en onderhoud "vissterfte" vastgesteld, die vooral naar aanleiding van de 

vissterfte in de Bouxweerd is opgesteld (RWS, 2010). Hierin wordt ingegaan op de 

verdeling van verantwoordelijkheden, wanneer vissterfte in een gebied optreedt. 

 

 

Figuur 1: Studiegebied Bouxweerd (gele lijn) 

Het Integrale Verkenning Maas 2 (IVM2) Maatregelenpakket en 

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg GOML (Masterplan Maasplassen) zijn de 

randvoorwaarden, waaraan het inrichtingsplan moet voldoen. Daarnaast zijn er 

diverse belanghebbenden in het gebied met elk zijn of haar eigen belangen, eisen en 

wensen voor de inrichting van het gebied.  
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Een tweetal reeds naar voren geschoven visies zijn: 

 Visie gemeente Leudal en Dienst Landelijk Gebied (DLG); 

 Visie Kuypers Kessel en Groenplanning; 

 

Momenteel is sprake van een situatie die voor geen enkele partij bevredigend is; de 

waterkwaliteitsproblemen (vissterfte) manifesteren zich steeds vaker en de 

problematiek kan pas structureel worden opgelost als het gebied wordt heringericht.  

1.2 Doel 

Het doel is om een kwalitatief goed, aantrekkelijk, haalbaar, realistisch en breed 

gedragen inrichtingsplan op schetsniveau op te stellen voor de uiterwaard 

Bouxweerd aan de Maas, waarmee de waterkwaliteitsproblemen in de plas 

Bouxweerd worden opgelost. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 

belanghebbenden, waarbij Rijkswaterstaat Dienst Limburg als 

waterkwaliteitsbeheerder dit initiatief neemt. Rijkswaterstaat brengt privaatrechtelijk 

de oevers van de Maas in als mogelijk her in te richten gebied. Dit inrichtingsplan 

dient de steun te krijgen van alle belanghebbenden in het gebied om verdere stappen 

in het planproces mogelijk  te kunnen maken. 

 

Het inrichtingsplan voor de Bouxweerd is uitgewerkt op schetsniveau. Dit betekent 

dat de volgende onderdelen niet zijn meegenomen in deze studie: 

 Er zijn geen rivierkundige berekeningen uitgevoerd; 

 Er is geen grondbalans opgesteld; 

 Er zijn geen kostenramingen opgesteld; 

 Er zijn geen gedetailleerde archeologische analyses uitgevoerd; 

 Er is geen beheerplan opgesteld. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan hoe het project en onderliggend rapport is opgezet, 

hoe de projectorganisatie in elkaar zit en op welke wijze belanghebbenden in het 

planproces betrokken zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de inventarisatiefase, waarin het 

veldbezoek en de eerste bijeenkomst met belanghebbenden besproken wordt. 

Daarnaast worden ruimtelijke plannen in en rondom het studiegebied Bouxweerd en 

de bepalende omgevingsfactoren uiteengezet. In hoofdstuk 4 zijn de knelpunten- en 

landschapsecologische analyse uiteengezet. Daarnaast worden kort de bevindingen 

uit het LNV Ecologenteamoverleg besproken. Hoofdstuk 5 gaat in op de drie 

oplossingsrichtingen, hoe en op welke wijze deze worden beoordeeld aan de hand 

van genoemde criteria. De keuze voor het voorkeursalternatief wordt ook nader 

toegelicht. Het concept inrichtingsplan wordt aan de hand van een 

ontwerpverantwoording toegelicht. Eveneens worden consequenties en 

vervolgstappen aangegeven. In hoofdstuk 6 worden conclusies, gemaakte afspraken 

en aanbevelingen weergegeven. Hoofdstuk 7 bevat de literatuurlijst en in hoofdstuk 

8 staan de bijlagen, zoals naar gerefereerd in de hoofdtekst. 
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2 Procesbeschrijving 

2.1 Project- en rapportopzet 

De projectopzet ging uit van vijf verschillende fases. Achtereenvolgens zijn dit:  

 

 Inventarisatiefase; 

o Startoverleg; 

o Interviews met belanghebbenden; 

o Gezamenlijk veldbezoek, presentatie van projectaanpak en 

inventarisatie van eisen, wensen, kansen en bedreigingen (1
e
 

bijeenkomst); 

o  Inventarisatie van ruimtelijke plannen (bureaustudie); 

o  Inventarisatie van fysische omgevingsfactoren (bureaustudie);  

 Analysefase; 

o  Landschapsecologische analyse; 

o  Knelpuntenanalyse; 

o  Opstellen beoordelingskader;  

 Ontwerpfase; 

o  Opstellen van oplossingsrichtingen (3 varianten); 

o  Ontwerpsessie & toetsing oplossingsrichtingen met alle 

belanghebbenden om tot voorkeursvariant te komen (2
e
 bijeenkomst); 

o  Uitwerken van de voorkeursvariant tot concept inrichtingsplan (met 

dwarsprofielen); 

o  Bespreking van concept inrichtingsplan; 

o  Uitwerken van definitief inrichtingsplan (niveau schetsontwerp);  

 Rapportagefase;  

 Eindpresentatie. 

 

De opzet van dit rapport is zo gemaakt, dat bovenstaande projectopzet herkenbaar 

terugkomt in de gehanteerde structuur. 

2.2 Projectorganisatie 

Rijkswaterstaat Dienst Limburg en Movares vormden het projectteam. DLG heeft de 

dagelijkse begeleiding verzorgd en werkte nauw samen met Rijkswaterstaat Dienst 

Limburg en Movares. 

 

De begeleiding vanuit Rijkswaterstaat Dienst Limburg en DLG bestond uit: 

 Marniks Maris, vanaf 01-01-2011 vervangen door  Pascal Roomberg (RWS 

Dienst Limburg, projectleider); 

 Anouk Dewitte (DLG, dagelijkse begeleiding, projectleider). 

 

Het projectteam van Movares bestond uit: 

 Ruud Koch (projectleider); 

 Ewout Fakkel (adviseur); 

 Alphons van Winden (adviseur). 
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2.3 Procesgang 

De hoofddoelstelling van het project was het maken van een breed gedragen 

inrichtingsplan. Alle belanghebbenden dienden enthousiast te worden van het plan 

en daarmee hun steun te garanderen. Draagvlakverwerving vormde daarom een 

essentieel onderdeel binnen het project. Om dit te bewerkstelligen is een aantal 

contactmomenten in de vorm van een tweetal bijeenkomsten in het planproces 

opgenomen. 

De volgende belanghebbenden hebben geparticipeerd in de bijeenkomsten: 

 Rijkswaterstaat; 

 Dienst Landelijk Gebied; 

 Staatsbosbeheer; 

 Provincie Limburg; 

 Gemeente Leudal 

 Firma Kuypers Kessel; 

 Dhr. De Guerre, eigenaar van de plas; 

 

Het planproces was zo ingericht dat belanghebbenden zich hebben laten inspireren 

tijdens de bijeenkomsten, zodat zij daar ruimte gekregen hebben om gehoord te 

worden en dat hun belangen zo goed mogelijk meegenomen werden in de 

planvorming. Hierbij was het belangrijk dat de belanghebbenden zich bewust 

werden van hun eigen belangen en die van anderen. Belanghebbenden hebben 

daardoor ook het onderscheid gemaakt tussen een belang en een standpunt.  

 

In een eerste bijeenkomst hebben alle belanghebbenden de kans gekregen om hun 

eisen, wensen, kansen en bedreigingen in het studiegebied Bouxweerd aan te geven. 

Daarnaast hebben zij in de tweede bijeenkomst in een open discussie middels een 

gezamenlijk uitgevoerde multicriteria analyse op de drie oplossingsrichtingen hun 

voorkeur uit kunnen spreken voor één van de drie oplossingsrichtingen. Daarnaast 

zijn er in de discussie opmerkingen gemaakt, aanbevelingen gedaan en meegedacht 

over onderdelen in de oplossingsrichtingen. 

 

Vervolgens is het schetsontwerp opgesteld, wat een combinatie van de verschillende 

oplossingsrichtingen is geworden. Hierbij is gebruik gemaakt van de opmerkingen 

en aanvullingen die tijdens de tweede bijeenkomst gemaakt zijn. 

2.4 Bouxweerd in Beeld 

In 2009 heeft Movares het rapport „Bouxweerd in beeld – Onderzoek naar 

structurele oplossingen voor de plas Bouxweerd‟ gemaakt (Movares, 2009). Doel 

van dit project was onderzoeken welke structurele en duurzame oplossingen (in de 

vorm van inrichtingsmaatregelen) voor de inrichting van Bouxweerd mogelijk zijn. 

Enerzijds om (periodieke) vissterftes te voorkomen, en/of anderzijds een duurzame 

oplossing te vinden binnen de beleidskaders van Rijk en Provincie (o.a. KRW, 

Stroomlijn, Waterwet, Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit, 

natuurbeleid, etc.).  
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Diverse scenario‟s zijn onderzocht  aan de hand van benoemde criteria. Hieruit bleek 

dat scenario 2+ „Ontwikkelen in relatie met omgeving‟ het meest positief uit de 

toetsing is gekomen (mede door de robuuste systeembenadering en integraliteit). De 

vergelijking met andere scenario‟s was lastig, omdat de andere scenario‟s enkel de 

plas Bouxweerd omvatte. Een van de voorgestelde maatregelen was het accentueren 

van het Kerkerhooftsmaesje door middel van maaiveldverlaging en uitgraven van de 

geul tot de grindlaag. Deze maatregel is ook (optioneel) meegenomen in dit project. 
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3 Inventarisatiefase 

3.1 Eisen, wensen, kansen en bedreigingen 

Donderdag 18 november 2010 vond de eerste bijeenkomst plaats, waarin een 

inventarisatie gemaakt werd door alle aanwezige belanghebbenden van eisen, 

wensen, kansen en bedreigingen die spelen in het studiegebied Bouxweerd. In een 

plenaire sessie is een matrix ingevuld waarin eisen, wensen, kansen en bedreigingen 

zijn afgezet tegen inrichting, beheer, conditionering en omgeving. (Bijlage 8.1). 

 

De belangrijkste thema‟s die hieruit naar voren kwamen waren:  

 Natuurlijk systeemgericht inrichten (natuur, water, landschapsecologie); 

 Zo ruim(telijk) mogelijk denken („over de terrassen‟); 

 Duurzaamheid (inrichting en beheer), ook in relatie tot onderhoudskosten 

(laag); 

 Landschappelijke/cultuurhistorische structuren behouden en versterken; 

 Afstemming met eigenaren en beheerders; 

 Recreatieve toegankelijkheid van de Bouxweerd en  de Maasoevers; 

 Maatschappelijk belang en behoeften; 

 Procedures  en wet- en regelgeving van het project; 

 Financiering. 

3.2 Ruimtelijke plannen studiegebied Bouxweerd 

3.2.1. Integrale Verkenning Maas 2 (IVM2) 

Het Integrale Verkenning Maas 2 maatregelenpakket brengt in beeld welke 

maatregelen op lange termijn de veiligheid ten aanzien van hoogwaterperiodes in de 

Maas kunnen waarborgen. Uitgaande van het beschermingsniveau 1/250 jaar 

(prognose lange termijn in 2100) langs dit deel van de Onbedijkte Maas (omkade 

gebieden) wordt de maatgevende afvoer verhoogd van 3275 m
3
/s naar 3950 m

3
/s. 

Dat betekent dat er zoveel ingrepen uitgevoerd worden, dat in 2100 de waterstanden 

bij een afvoer van 3950 m
3
/s niet hoger zijn dan de waterstanden in de huidige 

situatie bij een afvoer van 3275 m
3
/s. 

 

Voor het studiegebied Bouxweerd zijn de volgende maatregelen voorzien (Bijlage 

8.2, Ministerie van V&W, Rijkswaterstaat Dienst Limburg, 2006): 

 Weerdverlaging; 

 Zomerbedverdieping/-verbreding. 

3.2.2. GOML: Masterplan Maasplassen (Vlekkenplan Maas en Meer) 

Het meerjarenuitvoeringsprogramma „Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg‟ 

(GOML) heeft vier programmalijnen, waar de Maasplassen programmalijn er één 

van is. Doel van deze programmalijn is het optimaal en duurzaam benutten van het 

economisch potentieel van de Maasplassen en het in balans brengen van de 

verschillende functies, zodat de Maasplassen als herkenbaar en samenhangend 
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gebied op de kaart worden gezet. Het te vervaardigen Masterplan Maasplassen zal 

het toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied vormen. 

 

Als opzet naar het Masterplan Maasplassen vormt het Vlekkenplan Maas en Meer 

een belangrijke tussenstap. Het Vlekkenplan gaat uit van 15 ontwerpprincipes 

(landschapsvisie), die in relevante thema‟s (water, ecologische ladder, fysieke 

verbinding, recreatie, industrie) in het Maasplassengebied terugkomen. In 2009 is de 

Groenvisie (Rademakers en Peters, 2009) en de Blauwe Visie 

(hoogwaterproblematiek) vervaardigd. Daarnaast zijn in 2009 twee quick scans naar 

de marktbehoeften „leisure‟ en „bedrijvigheid‟ afgerond. Tenslotte heeft in hetzelfde 

jaar een beoordeling van bestaande initiatieven en aanwijzing „no regret‟ projecten 

plaatsgevonden. De twee visies zijn met elkaar geconfronteerd en gecombineerd. 

Dat is zo gebeurd dat er voldoende ruimte is blijven bestaan cq. is gecreëerd voor de 

gewenste andere functies in het gebied, zoals bedrijvigheid, leisure/(water)sport en 

wonen. 

 

Het Vlekkenplan Maas en Meer is in het voorjaar van 2010 afgerond, mede aan de 

hand van werkateliers (Bijlage 8.3). Het concept Masterplan Maasplassen was eind 

2010 voorzien, maar zal op het moment van schrijven vermoedelijk pas in februari 

2011 gereed zijn. 

 

Het Vlekkenplan Maas en Meer (Heusschen en Copier, 2010) dient aan de IVM-

taakstellingen te voldoen. Voor het traject tussen Buggenum en Beesel zijn de 

ondiepe weerdverlagingen onvoldoende en zijn aanvullende ingrepen noodzakelijk. 

Hierbij kan worden gedacht aan extra verdieping (waarbij de weerdverlaging meer 

gaat lijken op een zomerbedverbreding) of aanvullende rivierverruiming op het 

traject rkm 92 – 94  (zomerbedverbreding) en een hoogwatergeul in het winterbed 

bij Neer – Hanssum. 

 

Het in dit rapport beschreven inrichtingsplan Bouxweerd is een detailinvulling die 

bij moet dragen aan de doelstelling van het gebied en die inpasbaar moet zijn in de 

ruimtelijke visie van het Masterplan Maasplassen. 

3.2.3. Visie gemeente Leudal  

DLG heeft in opdracht van de gemeente Leudal een globale integrale visie opgesteld 

voor het gebied Buggenum - Neer (DLG & Gemeente Leudal, 2009). Aan de hand 

van een stapelkaart, waarop beleidsvoornemens, wensen en ideeën van diverse 

overheden en particulieren vermeld staan, is een toekomstvisie uiteengezet. Deze 

visie vormt haar bijdrage aan de uitvoering van de Regiovisie Midden Limburg 

(GOML) voor dit gebied (Bijlage 8.4). 

3.2.4. Visie Kuypers Kessel  

Groenplanning heeft in opdracht van de firma Kuypers Kessel een plan opgesteld, 

welke bestaat uit het herinrichten van de Bouxweerd in combinatie met 

delfstoffenwinning. Tevens wordt het Oog gedeeltelijk vergroot om de niet 

vermarktbare vrijkomende specie van rivierverruimingen elders in het Maasdal te 

kunnen bergen. Delfstoffenwinning fungeert als financiële motor van het project.  
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Het plan van Kuypers Kessel is gebaseerd op het Vlekkenplan Maas en Meer en 

kenmerkt zich door een gebiedsconcessie en omvat het gebied van Roermond tot 

Venlo (Figuur 2). Er is onder andere een tweede hoogwatergeul voorzien enkele 

tientallen meters ten westen van de Bouxweerd. Het clusterplan wordt echter in 

afwachting op gelden voor het Deltaplan, welke naar alle waarschijnlijkheid in 2020 

vrijkomen, getemporiseerd. 

In een overleg met het ecologenteam van LNV zijn aanbevelingen geformuleerd, die 

(waar mogelijk) meegenomen worden voor het maken van het inrichtingsplan 

Bouxweerd (zie Bijlage 8.5) 

 

Figuur 2: Plan Kuypers Kessel  

3.2.5. Project Natuurvriendelijke Oevers Maas 

De laatste jaren worden op tal van trajecten door Rijkswaterstaat en de Dienst 

Landelijk Gebied oeverstroken opgekocht en oeverbestortingen weggehaald. 

Hierdoor kunnen de oevers weer vrij afkalven en ontstaan langzaamaan weer de ooit 
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zo karakteristieke Maasstrandjes (Figuur 3).  Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk 

Gebied doen dit samen vanuit het project „Natuurvriendelijke Oevers Maas‟ (NVO).  

Op plaatsen waar vrije erosie niet mogelijk is, worden de oevers vaak met andere 

inrichtingsmaatregelen natuurvriendelijker gemaakt.  

Het is de bedoeling dat voor 2015 weer zo‟n 100 km rivieroever natuurlijk ingericht 

worden; in de jaren daarna staat er nog eens 100 km Maasoever op de rol. 

 

 

 

Figuur 3: Vrije oevererosie. 

3.3 Omgevingsfactoren 

3.3.1. Waterkwaliteit (vissterfte) 

Tot 1980 stond de plas niet in open verbinding met de Maas. Op verzoek van een 

plaatselijke visvereniging is in 1981 een verbinding tot stand gebracht door een 

plaatselijke verlaging van de dijk aan de zuid-oostkant van de plas. De bedoeling 

van deze verbinding was, dat de plas leeg zou lopen bij normaal stuwpeil, en dat er 

bij hoogwater vaker Maaswater (en vis) in de plas zou komen (circa 14 keer per 

jaar). Hierdoor zou vis, die tijdens hoge waterstanden in de plas terecht komt, er bij 

lagere waterstanden weer uit kunnen. Als gevolg van de verlaagde verbinding tussen 

de plas en de Maas treedt niet alleen snelle opslibbing van de plas op, ook de 

verlaging in de dijk slibt dicht. Hierdoor is de volgende situatie ontstaan: vis die bij 

hoogwater in de plas terecht komt, kan niet meer terug naar de Maas, en blijft achter 

in de plas.  

 

Doordat de bodemligging van de plas hoger ligt dan het stuwpeil van de Maas, loopt 

de plas in de zomer langzaam leeg. De combinatie van voedselrijk water (instroom 

van de Maas), een slibrijke bodem (fungeert als slibvang met troebel water), geringe 

waterdiepte en warm weer, zijn ideaal voor het optreden van algenbloei 

(voornamelijk blauwalgen). Niet lang na de bloei zal het water door 

afbraakprocessen zuurstofloos worden, en treedt vissterfte op. Hierdoor bestaat ook 

de kans dat botulisme uitbreekt (Movares, 2009). 

3.3.2. (Water)bodemkwaliteit 

De waterbodem ter plaatse van de plas en de oever wordt geclassificeerd als klasse 

B of klasse niet toepasbaar op basis van het (oude) Besluit bodemkwaliteit. De 

http://bureaudrift.files.wordpress.com/2008/04/2005-streefbeeld-vrij-eroderende-oevers-maas.pdf
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omvang van de verontreiniging (waaronder cadmium, zink, koper en lood) wordt 

groter geschat dan 25 m
3
. Dit betekent dat er sprake is van een geval van ernstige 

(water)bodemverontreiniging conform de (oude) Wet bodembescherming (Movares, 

2009). 

3.3.3. Ecologie 

Een groot deel van het studiegebied is „Nieuw Natuurgebied‟ (POL Actueel, 2006). 

Daarnaast zijn diverse gebieden als Provinciale Ontwikkelingszone Groen 

aangegeven, zoals bij boerderij Wijngaardenhof, bij het elzenbroekbosje. Ter hoogte 

van de gronden van Kuypers Kessel worden de diepe zand- en grindwinplassen als 

„ontgrondingen‟ aangegeven. In Bijlage 8.6 is de ecologische status van het 

studiegebied Bouxweerd aangegeven.  

3.3.4. Kabels & leidingen 

In Bijlage 8.7 zijn de uitkomsten van een Kadaster uitvraag (KLIC-melding) 

weergegeven geldend voor het studiegebied. Diverse kabels en leidingen lopen door 

de Bouxweerd. Ten noorden en ten zuiden van het plangebied. Kabels en leidingen 

vormen op basis van deze KLIC-melding geen belemmering voor het 

inrichtingsplan. De eigenaren zijn: 

 Enexis; 

 KPN; 

 WBL; 

 WML; 

 Nederlandse Gasunie Oost. 

3.3.5. Eigendom- en pachtsituatie 

In Bijlage 8.8 is de eigendom- en pachtsituatie weergegeven (informatie afkomstig 

uit Munice Gerechtigdenrapport Overzicht Gerechtigden, 2010). De heer en 

mevrouw De Guerre zijn de eigenaren van de plas. Staatsbosbeheer beheert 

omliggende gronden van de plas. Rijkswaterstaat beheert enkele oeverstroken langs 

de Bouxweerd. Het studiegebied is in verschillende percelen onderverdeeld met 

wisselende eigendom- en pachtsituatie.  

3.3.6. Archeologie en cultuurhistorie 

In Bijlage 8.9 is de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden weergegeven 

(RCE, 2009). De geheel westelijke strook van het studiegebied buiten de Holocene 

riviervlakte heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit houdt in dat 

verwacht wordt, dat de relatieve dichtheid van archeologische verschijnselen groot 

is.  Een groot deel van de Holocene riviervlakte heeft een lage archeologische 

verwachtingswaarde. Dit houdt in dat de verwacht wordt, dat de relatieve dichtheid 

van archeologische verschijnselen laag is. De gebieden rondom de grindplassen 

hebben een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. 

 

In Bijlage 8.10 is archeologische informatie weergegeven zoals bekend vanuit de 

Provincie Limburg. Het overgrote deel van het studiegebied is Provinciaal 

Archeologisch Aandachtsgebied Maasdal-Buggenum. In het zuidelijk deel ligt een 

gebied, gewaardeerd als „terrein van hoge archeologische waarde‟ (volgens de 

Archeologische Monumentenkaart van het RCE, juli 2010). 
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In Bijlage 8.11 is met behulp van Archis2 een kaartje vervaardigd, waarin naast de 

aanwezige Monumenten (AMK) ook onderzoeksmeldingen en waarnemingen 

vermeld staan. 

 

In Bijlage 8.12 is cultuurhistorische informatie ontsloten afkomstig van Provincie 

Limburg. Diverse cultuurhistorische lijnelementen zijn in het studiegebied 

waarneembaar. Deze lijnelementen (vaak oude wegen of steilranden) volgen vaak 

oude geulgrenzen van de Maas. Het studiegebied is voor een groot deel 

cultuurlandschap (bouwland, kampen) met westelijk een deel met een matig 

veranderd verkavelingspatroon (sinds 1830). 

3.3.7. Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 

RWS Maaswerken heeft in het verleden in het studiegebied geen NGE-onderzoek 

gedaan. Wel is aan de andere zijde van de Maas (oostzijde) onderzoek uitgevoerd, 

echter niet in de omgeving van de Bouxweerd. De Bouxweerd zou wel in de route 

van de bommenwerpers liggen (mondelinge mededeling Helmut Tijssen, RWS 

DLB). 

 

Eind januari 2011 is een historisch bureauonderzoek naar NGE voor onder andere 

dit studiegebied uitgevoerd door T&A Survey (T&A Survey, 2011).  Hieronder 

volgen de bevindingen van dit onderzoek. 

 

Historisch overzicht 

 

Mei 1940 

Tijdens de Duitse inval hebben er zich geen gevechten binnen de onderzoekslocatie 

afgespeeld. De dichtstbijzijnde gevechten vonden plaats bij de spoorbrug bij 

Buggenum, circa 1 km ten zuiden van de onderzoekslocatie. 

 

29/30 mei 1943 

Uit een proces-verbaal van de rijksveldwachter van 4 juni 1943 blijkt dat er nabij de 

boerderij Maaswijnnaarden, ter plaatste genaamd Hanssem, in de nacht van 29 op 30 

mei een vliegtuig brandend overvloog waarvan twee motoren en twee bommen 

afstortte. Eén bom ontplofte niet. Hiervoor werden veiligheidsmaatregelen getroffen. 

In het proces-verbaal blijkt dat er hierdoor schade was aangericht aan grasland, 

hooiland en boomgaard. Verder kwamen persoonlijke ongelukken niet voor. Hieruit 

kan worden opgemaakt dat de bedoelde bom is geruimd. 

 

1944/1945 

De spoorbrug bij Buggenum was van september tot en met november 1944 achtmaal 

doelwit van geallieerde bombardementen. Op 16 november 1944 werd de spoorbrug 

door de Duitse troepen opgeblazen. Op dezelfde dag werden Buggenum en Neer 

zonder zware gevechten door geallieerde troepen bevrijd.
1
 De Maas bleef de gehele 

winter frontgebied, waarbij beschietingen over en weer plaats vonden. De 

beschietingen waren voornamelijk gericht op de dorpskernen. Begin maart 1945 

werd de, reeds geëvacueerde, omgeving van Swalmen en Rijkel bevrijd. 

 

                                                      
1 http://members.home.nl/mjbtje/120_left_flank.htm 
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Naoorlogse ruimingen en opsporingsacties 

De gehele westelijke oever van de Maas binnen de onderzoekslocatie werd in 1946 

als verdacht locatie aangemerkt en zijn in datzelfde jaar afgezocht. Hierbij zijn geen 

explosieven aangetroffen. 

 

Binnen de onderzoekslocatie blijkt dat er tussen 1971 en heden twee meldingen van 

spontaan aangetroffen explosieven zijn gedaan. Deze vondsten betroffen 

geschutsmunitie. 

 

Luchtfoto‟s 

Op luchtfoto‟s uit het tijdvak 1940-1945 is geen schade veroorzaakt door 

oorlogshandelingen zichtbaar. 

 

Uit de vergelijking van oude en huidige kaarten en luchtfoto‟s blijkt dat er naoorlogs 

grote grondroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Zowel in het 

noordelijke als het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie is de Maas ten behoeve 

van de scheepvaart verlegd in de richting van de onderzoekslocatie (zie Figuur 4). 

Tevens zijn er grote delen van de oever afgegraven ten behoeve van grindwinning en 

recreatie. 

 

 

Figuur 4: Oude loop van de Maas. 
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Conclusies 

 Er zijn geen directe aanwijzingen dat er zich gevechten binnen de 

onderzoekslocatie hebben afgespeeld, echter de Maas vormde in de winter van 

1944/1945 wel drie maanden lang het front. 

 Er zijn twee bommen binnen de onderzoekslocatie terechtgekomen, waarvan de 

één is ontploft en de ander onschadelijk is gemaakt. 

 Er zijn twee meldingen van aangetroffen munitie gedaan. 

 Er hebben grootschalige grondroerende werkzaamheden binnen de 

onderzoekslocatie plaatsgevonden. 

 

Aanbevelingen 

 Op de locaties waar naoorlogs de grond is geroerd behoeven geen aanvullende 

maatregelen te worden getroffen. 

 Voor de overige locaties wordt, voor aanvang van de geplande werkzaamheden, 

geadviseerd een werkprotocol „aantreffen explosieven‟ op te laten stellen.  

3.3.8. Geomorfologie 

In Bijlage 8.13 zijn de geomorfologische eenheden te zien in het studiegebied 

Bouxweerd. Het studiegebied omvat naast de holocene rivierdalbodem (relatief 

laaggelegen) een geul van een vlechtend afwateringsstelsel met een oorsprong uit 

meer koudere tijden. Dit geulsysteem doorsnijdt het dalvlakteterras. In paragraaf 

4.2.1 wordt ingegaan op de morfodynamiek van het studiegebied in relatie tot het 

Maasdalsysteem. 

3.3.9. Signalerings- en Inrichtingslijn in relatie tot natuurlijke oevers 

In Bijlage 8.14 is de inrichtings- en signaleringslijn aangegeven voor het 

studiegebied Bouxweerd. De signaleringslijn heeft de faal- en interventielijnen 

vervangen.  Volgens de memo „Vaststellen signaleringslijnen voor natuurlijke 

oevers‟ dd. 12-12-2010 van RWS DLB is een signaleringslijn: 

 

“Een in de NVO-Maas atlas aangegeven indicatieve lijn die voor de 

districtsmedewerker in het veld een signaalfunctie heeft in de beoordeling van het 

proces van oevererosie. Bij overschrijding zal het district  nauwkeurig in de gaten 

houden hoe verdere erosie verloopt en of er aan de (derde-)eigenaar/beheerder 

maatregelen geadviseerd moeten worden. De lijn geeft het indicatieve moment aan 

waarop de eigenaar/beheerder sturende maatregelen kan gaan treffen.” 

  

De signaleringslijn is in principe binnen de inrichtingslijn natuurvriendelijke oevers 

gelegen en is slechts deels grondeigendomafhankelijk. In geval van spontane erosie 

hoeft RWS geen beschermende maatregelen te treffen, maar indien RWS vrije 

oevererosie wil starten, zal rekening worden gehouden met een redelijke oppervlakte 

aan beschikbare staatsgrond. Bij sturende maatregelen kan gedacht worden aan 

zandsuppletie, schanskorven of palenrijen als golfbrekers, beplanting, vooroevers 

van steen en dergelijke (DHV, 2010). 

  

De bovengenoemde, cursieve omschrijving houdt in dat er tot de signaleringslijn een 

vrij erodeerbare zone bestaat en dat na overschrijding van de signaleringslijn een 

interventiezone ontstaat.  
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Afhankelijk van de plaatselijke veilige ruimte wordt door het district besloten om 

met behulp van eenvoudige en goedkope sturende maatregelen het erosieproces af te 

remmen en/of te stabiliseren.  

 

In plaats van een faallijn wordt nu alleen nog per specifiek object vastgesteld of er 

mogelijk een gevaar voor calamiteiten bestaat. Hiervoor zijn in de memo 

„Vaststellen signaleringslijnen voor natuurlijke oevers‟ (RWS, 2010) de eerder 

vastgestelde kritische afstanden tot een schadegevoelig object verder uitgewerkt. 

 

In onderstaande Figuur 5 is dat beeld geschematiseerd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Signaleringslijn in ruimtelijke zin (bovenaanzicht). 
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4 Analysefase 

4.1 Knelpuntenanalyse 

Het risico van massale vissterfte in de plas Bouxweerd  is groot. Er bestaat kans dat 

vissterfte opnieuw optreedt indien voor dit knelpunt geen structurele oplossing 

wordt gevonden. Formeel is vissterfte een probleem voor de eigenaar van de plas, 

maar het kan ook leiden tot negatieve effecten voor de volksgezondheid en het 

milieu. Daarmee kan het probleem ook afstralen op de omgeving en bevoegde 

gezagen dwingen maatregelen te treffen. Oplossingsrichting moet gevonden worden 

in herinrichting van het gebied. 

 

Maar in de Bouxweerd spelen verschillende eigenaren en belanghebbenden met 

ieder hun eigen agenda een rol. De opgave in dit project  is te komen tot een 

gedragen plan, waarbij sprake is van een win-win situatie voor alle partijen. 

 

Alle belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de gewenste 

oplossingsrichting. Als alle belanghebbenden akkoord gaan met het plan, is het zaak 

dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen om het plan gerealiseerd te 

krijgen. Ten tijde van schrijven van dit rapport is sprake van een grote dynamiek in 

de planontwikkeling in een grotere context (IVM2, GOML). Er zal veel aandacht 

besteed moeten worden aan de afstemming en integratie van deze plannen. 

 

Ongeacht welke oplossingsrichting gekozen wordt zal het plan consequenties 

hebben voor het beheer in het gebied. Hierover zal in gesprek gegaan moeten 

worden met de verschillende eigenaren, belanghebbenden, beherende partijen en 

bevoegde gezagen. 

 

In dit stadium is nog geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden 

(subsidies, meeliften met andere ruimtelijke ontwikkelingen) in het studiegebied 

Bouxweerd. Het project Inrichtingsplan Bouxweerd staat los van Maaswerken, maar 

is wel verbonden met het project Natuurvriendelijke Oevers waarmee 

Rijkswaterstaat en DLG invulling geven aan de KRW-doelen voor de Maas. 

 

De Bouxweerd is een rijk (water)vogelgebied. Delen van de weerd fungeren 

daarnaast als foerageerplekken voor wilde ganzen. Wanneer deze gebieden als 

gevolg van inrichtingsmaatregelen op de schop gaan, kan dat effecten hebben op de 

populatie van vogels.  

4.2 Landschapsecologische analyse 

4.2.1. Geologische opbouw: Terrassen en terrasranden 

In de landschappen van het Maasdal is een voor Nederlandse begrippen rijke 

geologische geschiedenis verweven. De vorm van het rivierdal en de hoogte van de 

oevers en daarmee de plaatsen die wel en niet overstromen bij hoogwater, zijn 

grotendeels bepaald door geologische processen. Het belangrijkste proces  is de 

beweging van de aardkorst, die zich langzaam opheft of inzakt. In Midden Limburg 
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vinden we naast elkaar de stijgende Peelhorst  en de dalende Roerdalslenk. De 

gevolgen van deze bewegingen zijn niet direct  merkbaar, maar omdat ze duizenden 

jaren lang voortgaan, bepalen ze uiteindelijk wel hoe het landschap er uit is komen 

te zien.  

 

Deze Roerdalslenk zakt met circa 7 cm per eeuw en is in miljoenen jaren al 

honderden meters gedaald. De dalende bodem van de slenk is door de Maas steeds 

opgevuld met zand, grind en (in beperkte mate) klei. Omdat de Roerdalslenk tussen 

gebieden ligt die stijgen, bouwen zich aan de randen grote spanningen op, die zich 

eens in de tientallen jaren ontladen in de vorm van een aardbeving. De Peelhorst, het 

blok dat ten noorden van de Roerdalslenk ligt, stijgt ongeveer 2 cm per eeuw. De 

Maas reageert op deze stijging door zich er langzaam in te snijden. Netto blijft de 

rivier steeds op ongeveer dezelfde hoogte liggen. De stijging van de Peelhorsten is 

goed af te lezen aan de ligging van Maasgrind. Op de Musschenberg bij Neer ligt dit 

op een hoogte van 25 m, dit is 10 m boven het huidige Maasdal. De Bouxweerd ligt 

precies op de overgang van het dalende gebied naar het stijgende gebied (Figuur 6). 

 

 

Figuur 6: Huidige en vroegere bedding van de Maas en de begrenzing van de 

Maasterrassen (naar Stiboka, 1972 in: Grontmij, 1992). 
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Door de geologische opheffing van Midden-Limburg en de daaropvolgende 

insnijding van de Maas, kwam een steeds groter deel van het land hoger en dus 

buiten het bereik van de rivier te liggen. Zo had het oerdal van de Maas nog een 

breedte van tientallen kilometers. De versmalling van het stroomgebied verliep 

schoksgewijs, waarbij steeds weer een deel van het dal in korte tijd verlaten werd 

(Figuur 7). Omdat het oorspronkelijke vlakke karakter van deze, door de rivier 

verlaten, gebieden bewaard is gebleven spreekt men van terrassen. Door de 

doorgaande opheffing, bleef de Maas zich insnijden, waarbij steeds weer een nieuw 

terras werd gevormd. De begrenzing van de terrassen wordt gevormd door 

terrasranden, waar het landschap een hoogtesprong maakt van 2 tot soms meer dan 

10 meter.  

 

 

 
 

Figuur 7: De versmalling van het Maasdal.  

Het rivierdal wordt in de loop der tijd steeds smaller. Dit is goed af te lezen aan de 

vlakke terrassen die zich op de oevers bevinden. Ze zijn ontstaan door een 

combinatie van de opheffing van de bodem en de afwisseling van warme en koude 

klimaatperioden. 

 

Voor het ontstaan van terrassen is ook een variabele aanvoer van sediment vereist. 

De afwisseling van ijstijden met warme perioden in de afgelopen tienduizenden 

jaren zette dit proces in gang. Tijdens koude perioden verdwijnt de begroeiing in de 

Ardennen en voeren de beken daar erg veel zand en grind mee. De Maas voerde dit 

materiaal mee tot aan de voet van de Ardennen en legde het daar neer in zijn dal. 

Tijdens iedere ijstijd werd het dal opgevuld met een 10 tot 15 meter dikke laag zand 

en grind. In de warme tijd na een ijstijd herstelde de begroeiing zich, stokte de 

aanvoer van grind en zand en sneed de rivier zich weer tot op een zekere diepte in. 

Het karakter van de rivierloop varieerde ook naargelang het klimaat: in de warme 

perioden had zij één loop en meanderde zij, terwijl ze in de koude perioden uit 

tientallen lopen bestond en een vlechtend karakter had.  
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Figuur 8: Hoogtekaart omgeving Bouxweerd . 

In het hogere terras (bruin) is een vlechtend rivierpatroon herkenbaar uit de ijstijd. In 

de lagere terrassen (geel en groen) is de meanderende loop van de Maas in de 

huidige warme tijd herkenbaar. De rivierbedding zelf is blauw. Voor de 

bodemhoogtekaart met meteraanduidingen t.o.v. NAP zie Bijlage 8.15. 

 

De Maas heeft sinds de laatste ijstijd in de Roerdalslenk altijd een meanderende 

bedding gehad, die zich steeds weer verlegde en een breed gebied bestreek. In de 

Peelhorst had de rivier een rechte loop en slechts een smal dal. In Figuur 8 en 

Figuur 9 is de recente dalvlakte, waar de rivier nu actief is in groen aangegeven. 

Actief wil zeggen dat de loop van de rivier er in heen en weer beweegt als gevolg 

van de uitschurende werking van de buitenbochten. Waar de rivier niet erodeert, 

treedt sedimentatie op. Er bezinkt zand, waardoor de bodem langzaam ophoogt. Op 

plaatsen met weinig stroming, kan het zand niet komen en bezinkt klei. 
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Figuur 9: Ligging van de terrassen met hun hoogte t.o.v. NAP. 

 

Tot ca 125 jaar geleden was de meandering van de Maas nog actief. Vanaf 1870 is 

de rivier vastgelegd met kribben en lengtedammen en is de meandering tot staan 

gebracht. Rond 1950 is de Maas op dit traject recht getrokken en zijn de meanders 

doorgegraven. De historische kaart van ca 1850 laat de meanders van de rivier zien 

van voor de vastlegging en doorgraving. De recente riviervlakte is goed herkenbaar 

aan het landgebruik (weilanden). De hogere terrassen zijn in gebruik als akkerland. 

Als gevolg van het vastleggen van de Maas nam de erosie, die vooral in de 

buitenbochten van de rivier optrad, sterk af.  In het midden van de 20
e
 eeuw nam de 

erosie tijdelijk weer toe. De rivier werd gestuwd en kreeg een vrijwel vast waterpeil, 

waardoor de scheepvaartgolven vrijwel altijd op de zelfde hoogte de oever 

aanvielen. Vooral in de zestiger jaren was er sprake van terugschrijdende oevers. 

Rond de jaren ‟70 en „80 zijn vrijwel alle Maasoevers met steen versterkt en stokte 

de erosie weer. De sedimentatie veranderde niet door het vastleggen en versterken 

van de oevers.  Tijdens hoogwater bezinkt nog steeds zand, waar het water stroomt, 

en klei, waar het water vrijwel stil staat.  
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Samengevat is de morfodynamiek van de rivier vanaf het einde van de 19
e
 eeuw 

sterk afgenomen, als gevolg van het vastleggen en versterken van de oever. De 

meanderbochten werden doorsneden en de processen in de oeverzone van de rivier 

kwamen tot stilstand. Erosie treedt nu vrijwel niet meer op in het Maasdal. Wel is er 

nog sedimentatie van zand en klei. Door het sedimentatieoverschot worden de 

oevers van de Maas langzaam steeds hoger. 

  

De mogelijkheden voor herstel van de morfodynamiek zijn beperkt omdat de 

bedding van de Maas vast blijft liggen. Herstel van erosie is alleen mogelijk in de 

oeverzone van de Maas (Figuur 10). Door de oever boven de waterlijn te ontstenen, 

zullen stroming en scheepvaartgolven hier zorgen voor enige erosie. Er zal een 

steilrand ontstaan in de merendeels kleiige oever van de Maas. Deze steilrand 

schrijdt langzaam terug en aan de voet ervan zal een zandstrandje ontstaan. Na 

verloop van tijd zal de erosiesnelheid afnemen. Steilranden zijn een kenmerkend 

milieu voor de Maas. Vogels zoals de oeverzwaluw en de IJsvogel broeden er en tal 

van insectensoorten graven zich in in de wand. 

  

Ook in de nevengeul zal tijdens hoogwater enige erosie optreden. De buitenbocht 

raakt lokaal ondermijnd, waardoor er een steile oever ontstaat. Ook sediment dat 

eerder op de bodem is neergeslagen zal door het stromende water weer worden 

meegenomen. Als de doorstroming te beperkt is, zal de nevengeul sneller 

dichtslibben. 

 

Sedimentatie treedt alleen op als de uiterwaard overstroomt. Zand slaat vooral neer 

op plaatsen waar de oever laag is, zoals op de drempel tussen de Maas en de plas. 

Ook op de nieuwe zandstrandjes aan de voet van de eroderende oevers zal de rivier 

op termijn weer zand gaan afzetten. Klei slaat neer op de hele uiterwaard, zowel op 

het land als in het water. Klei bezinkt vooral daar waar de stroomsnelheid van het 

water laag is. De bodemverschillen die door de sedimentatie worden veroorzaakt, 

zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een diverse vegetatie in de uiterwaard. 
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Figuur 10: De oevers van de Maas zijn de enige plaats waar erosie kan worden 

hersteld. Door de steenbestorting boven de waterlijn te verwijderen, zal de oever 

terug gaan schrijden. Er ontstaat een steilrandje, met daarvoor een zandstrandje. 
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4.2.2. Rivierkundige situatie: een gestuwde rivier met korte hoogwaterperioden 

De Maas is een gestuwde rivier. De stuw van Belfeld zorgt er voor dat het waterpeil 

ter hoogte van de Bouxweerd niet verder kan zakken dan 14,15 m (Tabel 1). Tot een 

Maasafvoer van 125 m
3
/s heeft de Maas altijd het zelfde peil.  Situaties van 

laagwater komen daarom niet voor. Als de afvoer boven de 125 m
3
/s stijgt, gaat het 

peil langzaam stijgen. De hoogst opgetreden waterstanden liggen 6,5 m hoger dan 

het stuwpeil. 

 

Afvoer [m
3
/s] Waterpeil [m+NAP] Frequentie [dagen/jaren] 

Tot 125 m
3
/s 14,15  Stuwpeil 

125 m
3
/s 14,20 250 dagen 

250 m
3
/s 14,35 120 dagen 

500 m
3
/s 14,85 50 dagen 

1000 m
3
/s 16,10 10 dagen 

1250 m
3
/s 16,85  5 dagen 

1500 m
3
/s 17,60 Eens in 1,5 jaar 

2000 m
3
/s 18,80 Eens in 6 jaar 

2500 m
3
/s 19,55 Eens in 25 jaar 

2775 m
3
/s 19,95 Eens in 50 jaar 

3000 m
3
/s 20,25 Eens in 90 jaar 

3150 m
3
/s 20,55 Eens in 125 jaar 

(waterstand 1993) 

3380 m
3
/s 20,85 Eens in 250 jaar 

 

Tabel 1: Overschrijdingsfrequentie (bron: Rijkswaterstaat) 

De Bouxweerd ligt in de dalvlakte waar de rivier recent nog actief was. Het gebied 

ligt laag en overstroomt frequent. Vanaf een  afvoer van 600 m
3
/s (= 40 dgn/jaar) 

overstromen de laagste delen van deze vlakte; bij een afvoer van 950 m
3
/s (= 12 

dgn/jaar) staat de uiterwaard geheel onder. De overlaat tussen de plas in de 

Bouxweerd en de Maas ligt op 14.80 m en stroomt over bij een afvoer van 400 m3/s. 

Dit betekent dat er ca 60 dagen per jaar uitwisseling is tussen de plas en de Maas.  

 

In gestuwde rivieren  doet zich het verschijnsel voor dat de peilfluctuaties in een 

stuwpand van benedenstrooms naar bovenstrooms groter worden. De Bouxweerd 

ligt slechts enkele kilometers stroomafwaarts van de stuw van Linne en de 

peildynamiek is er daarom relatief actief. Vanaf een afvoer van 200 m
3
/s (=150 

dagen per jaar) is er bij de Bouxweerd al sprake van peilopzet. Het gebied leent zich 

daarom nog relatief goed voor stromende omstandigheden. Circa 150 dagen per jaar 

is er verval over dit riviertraject.  

 

Uitgangspunten voor het ontwerp 

De Bouxweerd ligt in een gedeelte van de Maas waar de peildynamiek nog relatief 

groot is. Het verschil tussen de laagste en de hoogste standen is groot; meer dan 150 

dagen per jaar staat het peil hoger dan het stuwpeil. In vergelijking met andere 

Maastrajecten is dit daarom een van de betere locaties om de dynamiek te herstellen. 

De peildynamiek kan gebruikt worden door het gedeelte van de oever dat net boven 

het stuwpeil ligt flauw of vlak uit te voeren. Zodra het peil stijgt, zullen deze zones 
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overstromen en kortere of langere tijd onder water staan. Zo kunnen plas-

drassituaties worden gecreëerd waar planten en dieren die afhankelijk zijn van natte 

omstandigheden van profiteren.  Wanneer een nevengeul in de Bouxweerd wordt 

aangelegd, zal deze vanwege de nog grote peildynamiek relatief vaak stromen. 

Nevengeulen zijn bijzondere habitats, die soorten herbergen die afhankelijk zijn van 

ondiepe, rustige wateren. In de Maas zelf is voor deze soorten nauwelijks plaats 

meer, omdat het water er te diep is en onrustig vanwege de scheepvaart. Om 

dergelijke habitats te scheppen kan een zogenaamde hoogwatergeul worden 

aangelegd; dit is een nevengeul die benedenstrooms in open verbinding staat met de 

Maas en bovenstrooms afgesloten is door een lage drempel. Bij stijgend waterpeil 

zal de drempel bovenstrooms worden overschreden en gaat de nevengeul 

meestromen. De rest van het jaar staat het water in de nevengeul stil. In die tijd vult 

de nevengeul zich met kwelwater (zie hierna). 

4.2.3. Grondwater en oppervlaktewater 

De opbouw van het Maasdal met hogere terrassen aan weerszijden van een laag 

gelegen rivierdal, zorgt ervoor dat het grondwater naar de Maas stroomt (zie ook 

Figuur 7). Als er oppervlaktewater ligt in de uiterwaard, vangt dit ook een deel van 

het grondwater op.  Ook in de plas in de Bouxweerd welt grondwater omhoog. 

Omdat de plas ook regelmatig overstroomt met Maaswater, dat vervolgens niet weer 

weg kan stromen, wordt het aandeel aan grondwater nooit groot. Aan de voet van 

terrasranden komt het grondwater dicht bij de oppervlakte; in de Bouxweerd is dit 

het geval in de depressie die ten westen van het gebied naar het noorden loopt. Het 

grondwater voedt hier een kleine waterloop, die in de plas uitmondt.  De 

zandwinning ten noorden van de Bouxweerd heeft geleid tot een daling van de 

grondwaterwaterstand onder het gebied. 

 

Uitgangspunten voor het ontwerp 

Door oppervlaktewater aan te leggen in de uiterwaard, kan grondwater worden 

aangetrokken. In plaats van naar de Maas stroomt het dan naar dit water. 

Grondwater heeft een andere chemische kwaliteit dan de Maas, het is arm aan 

voedingstoffen en rijk aan mineralen. In de zomer is het ook veel koeler dan 

rivierwater. In wateren waar grondwater aan de oppervlakte komt, vestigen zich 

vaak waterplanten en bijzondere soorten macrofauna.  In de Bouxweerd zal het 

oppervlaktewater nooit permanent door grondwater worden vervangen, omdat het 

gebied vrij vaak overstroomt. Door het oppervlaktewater benedenstrooms in 

verbinding te brengen met de Maas, kan ook als de Maas de nevengeul niet van 

bovenaf instroomt, toch een kleine permanente stroom op gang gebracht worden. 

Grondwater welt dan in de nevengeul op en beweegt langzaam stroomafwaarts naar 

de Maas (hogere grondwaterdynamiek). Als de Maas het gebied overstroomt, wordt 

het grondwater in korte tijd vervangen door Maaswater (hogere 

oppervlaktewaterdynamiek). Na de overstroming vervangt het grondwater weer het 

Maaswater. Dit duurt enkele dagen tot weken, afhankelijk van het volume aan het 

oppervlaktewater. Het meestromen van de geul zal vooral in de winterperiode 

plaatsvinden. In de zomerperiode zal hier vrijwel niet voorkomen. Dit betekent dat 

de invloed van het kwelwater op de waterkwaliteit van de plas en geul in de 

zomerperiode groter zal zijn.  
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4.2.4. Landgebruik 

De natuurlijke vegetatie van de Maasdal bestaat uit voedselrijke bossen, afgewisseld 

met bloemrijke vochtige graslanden. Om grasland open te houden is begrazing 

nodig. Zonder dat groeit het hele gebied vol bos. In afgesneden meanders bestaat het 

landschap in een natuurlijke situatie uit  waterplantenvegetaties en waar kwelwater 

aan de oppervlakte komt broekbossen. Het landgebruik heeft er toe geleid dat het 

meeste bos is verdwenen, de recente dalvlakte van de Maas is in gebruik genomen 

als grasland, de hogere terrassen als akkerbouwgebied. De Bouxweerd is vrijwel 

helemaal in gebruik als agrarisch grasland.  

 

Het gebied ten zuiden van de plas is in beheer bij Staatsbosbeheer, die enkele jaren 

geleden is gestart met de omvorming naar natuurlijk grasland. De noordelijke oever 

van de plas in de Bouxweerd ligt net boven het grondwaterpeil en is zo nat dat zich 

er een zachthoutooibos heeft ontwikkeld. In de depressie ten westen van de 

Bouxweerd, waar het grondwater aan de oppervlakte komt heeft zich een broekbosje 

ontwikkeld, met wilgen en enkele elzen. 

 

Een belangrijke functie die het gebied heeft vervuld is de winning van delfstoffen. 

De Roerdalslenk is bekend om het voorkomen van dikke lagen zand en grind. Sinds 

het midden van de vorige eeuw is er op grote schaal gewonnen en ook nu worden er 

nog delfstoffen gewonnen in het gebied net ten noorden van de Bouxweerd. De 

Bouxweerd is al eerder grotendeels ontgraven. In Figuur 11 is de begrenzing van de 

winningen aangegeven. De Bouxweerd is na de winning weer opgevuld, 

waarschijnlijk met materiaal dat vrij kwam bij het doorgraven van de Maasmeanders 

op dit traject. Aan de overkant van de Maas bij Asselt, zijn ook enkele plassen 

opgevuld. De plas in de Bouxweerd is een overblijfsel van de veel grotere plassen 

die hier gelegen hebben; de bodem is hier maar gedeeltelijk opgevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Ligging van zand- en grindwinningen.   In de met een zwarte lijn 

omcirkelde gebieden zijn delfstoffen gewonnen, of is de winning nog actief. De 

roodbruine gedeelten zijn naderhand weer opgevuld. 
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Uitgangspunten voor het ontwerp 

Als er geen beheer plaats vindt, zal het gebied uiteindelijk geheel begroeid raken 

met bos. De Bouxweerd maakt samen met de omliggende Maasuiterwaarden deel uit 

van de Ecologische Hoofdstructuur. Deels is het gebied al in eigendom en beheer bij 

Staatsbosbeheer. Het streven is dat de hele uiterwaard een natuurbestemming krijgt. 

Door middel van begrazing kan het gebied open blijven en ontwikkelt zich een 

grasland, met lokaal struweel. Op plaatsen waar de grazers niet komen, zoals natte 

plaatsen, ontwikkelt zich ooibos of moeras. In nevengeulen die in verbinding staan 

met de Maas en gevoed worden door kwelwater groeien waterplanten. 

4.2.5. Van landschapsanalyse naar ontwerpoplossingen 

Enkele jaren terug is voor het Maasplassengebied een visie opgesteld voor de 

natuurgebieden die er in liggen, of die er in worden ontwikkeld (Rademakers en 

Peters, 2009). In deze visie zijn een 9-tal ontwerpprincipes beschreven die toegepast 

kunnen worden bij de herinrichting van uiterwaardgebieden in het 

Maasplassengebied tot natuurgebied.  

 

Vier van deze ontwerpprincipes sluiten aan bij de hierboven genoemde 

uitgangspunten. Het gaat om: 

1.  Biedt de Maas meer ruimte. Gebruik rivierdynamiek als leidende kracht: 

peildynamiek, erosie, sedimentatie, stromend water; 

2.  Versterk de terrasranden. Dit zijn de leidende structuren in het landschap; 

3.  Benut kwelstromen. Kwelwater loopt nu naar de Maas, veelal ondergronds. 

Zorg dat het aan de oppervlakte komt in verschillende natte milieus; 

4.  Ontwikkel Maasplassen tot levende meren. Zorg voor doorstroming met 

Maaswater, al dan niet met menging van kwelwater en zorg voor 

oeverinrichting. 

 

Een aantal andere ontwerpprincipes uit de visie is bij de uitgangspunten niet 

genoemd, maar de uitvoering van het project draagt hier wel aan bij: 

5.  Koester onvergraven en onbewoonde delen; 

6.  Versterk de ecologisch netwerken; 

7.  Ontwikkel robuuste kerngebieden. Stevensweerd, Linne/Osen, Asselt/Beesel; 

8.  Natuurlijk zoneren. Recreatiestromen natuurlijk geleiden en  zoneren door het 

landschap in te richten. 

 

Een van de ontwerpprincipes is lastig te realiseren in het projectgebied. De 

rivierkundige ruimte is niet groot genoeg om meer bos te realiseren dan er nu al in 

het gebied aanwezig is.  

9.  Richt het Maasplassengebied in als boslandschap. Zorg voor een transformatie 

van een open agrarisch landschap naar bebost merenlandschap. 

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de in de landschappelijke analyse genoemde 

uitgangspunten voor de herinrichting van de Bouxweerd goed aansluiten bij de 

Groenvisie (Rademakers en Peters, 2009), zie ook paragraaf 3.2.2. 
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5 Ontwerpfase 

5.1 Ontwerpen van oplossingsrichtingen 

De uitkomsten van de eerste en tweede bijeenkomst (zie Bijlage 8.1) zijn 

meegenomen in het ontwerpproces van de drie oplossingsrichtingen en het 

uiteindelijke inrichtingsplan. Dit geldt ook voor de ontwerpprincipes (zie paragraaf 

4.2.5).  Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst zijn een drietal 

oplossingsrichtingen geschetst: Slapende meander, leesbaar landschap en plas-dras. 

In de tweede bijeenkomst zijn deze besproken en plenair beoordeeld. In de volgende 

paragrafen worden de oplossingsrichtingen beschreven. 

5.1.1. Slapende Meander 

De belangrijkste maatregelen cq. uitgangspunten bij de oplossingsrichting „Slapende 

Meander‟ (Figuur 12): 

 Plas uitdiepen (2 m) en aan de randen uitvullen; 

 Plas omvormen tot Slapende Meander en aantakken op de Maas; 

 Vrij eroderende oevers langs de Maas; 

 Aan de oostkant mogelijkheden voor ooibosontwikkeling; 

 Gesloten grondbalans; 

 Niet afhankelijk van andere ontwikkelingen. 

 

 

Figuur 12: Oplossingsrichting 'Slapende Meander'. 
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De belangrijkste aandachtspunten vanuit de 2
e
 bijeenkomst bij het model „Slapende 

Meander‟: 

 Oeverinrichting van de plas nader te bekijken; 

 Niet-meestromende geul (1 aantakking) aan de Maas; 

 Begrenzing studiegebied is beperkt tot problematiek Bouxweerd. 

5.1.2. Leesbaar Landschap 

De belangrijkste maatregelen cq. uitgangspunten horen bij de oplossingsrichting 

„Leesbaar Landschap‟ (Figuur 13): 

 Plas uitdiepen tot 2 meter en aan de randen aanvullen; 

 Gedeeltelijk dempen van de plas aan de noordoostkant; 

 Hoogwatergeul, maximaal 30 m breed, meestromend vanaf Q = 600 m
3
/s. 

 Geul gekoppeld aan steilranden; 

 Steilranden versterken, ook langs boerderij; 

 Aan de oostkant mogelijkheden voor ooibosontwikkeling; 

 Vrij eroderende oevers langs de Maas, uitdiepen van Kerkerhooftsmaesje. 

 

 

Figuur 13: Oplossingsrichting 'Leesbaar Landschap'. 

 

De belangrijkste aandachtspunten vanuit de 2
e
 bijeenkomst bij het model „Leesbaar 

Landschap‟: 

 Taluds van de hoogwatergeul nader te bepalen; 

 Overlaat (drempel) dient stevig genoeg te zijn om niet weggeslagen te worden 

bij hoogwaterperiode; 

 De bodemhoogte van de huidige zandwin-plas blijft in stand; 

 De breedte en vorm van de plasbreedte sluit visueel aan bij geul (tussenvorm 

tussen volledige plas en geul); 
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 Hoogwatergeul dient zoveel mogelijk mee te kunnen stromen (25 tot 40 dagen 

per jaar meestromen). Rest van het jaar wordt de geul gevoed door kwelwater 

vanuit de terrassen; 

 Bronbosje staat droog. Deze kan gevoed worden wanneer opvulling van het Oog 

of een kleischerm noordelijk van het Oog aangelegd wordt; 

 Hydrologische situatie verandert. Een hydrologische berekening/bepaling is 

nodig om te kunnen bepalen wat de invloeden op de gemeente Leudal zullen 

zijn; 

 Bij droogvallen moeten vissen de plas kunnen verlaten. Het gevolg is het 

ontstaan van ecologisch interessante milieus. 

5.1.3. Plas Dras 

De belangrijkste maatregelen cq. uitgangspunten bij de oplossingsrichting „Plas 

Dras‟ (Figuur 14): 

 Plas uitdiepen tot 2 meter en aan de randen aanvullen; 

 Plas verbinden met hoogwatergeul door middel van stroompje, 3 m breed; 

 Flauwe oevers, ontstaan van plas-dras gebied en ooibossen; 

 Meestromend vanaf Q = 1200 m
3
/s; 

 Plas-dras stroomt onder vanaf 250 m
3
/s; 

 Steilranden versterken;  

 Vrij eroderende oevers langs de Maas, uitdiepen van Kerkerhooftsmaesje. 
 

 

Figuur 14: Oplossingsrichting ' Plas Dras'. 

 

De belangrijkste aandachtspunten bij het model „Plas Dras‟: 

 Ontwikkeling van nat grasland & ooibos nabij overlaat; 

 Verbinding tussen plas en geul in de vorm van klein stroompje; 
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 Relatie elzenbroekbosje (kwelgevoed) en kwelstroompje stimuleren; 

 Meestroomfrequentie wordt 5 – 6 dagen per jaar, zoals huidige situatie; 

 Kweldynamiek wordt dominant boven rivierdynamiek, in tegenstelling tot 

model 2 waar dit andersom is; 

 Ca.100 dagen per jaar worden slikkige oevers overstroomd, 250 dagen per jaar 

zijn ze droog; 

 De plas-dras zones vragen veel aandacht m.b.t. beheer. De kans is groot dat deze 

delen anders snel zullen verlanden; 

 Minder mogelijkheden (oppervlakte) voor begrazing. 

5.2 Beoordeling oplossingsrichtingen 

5.2.1. Methodiek van beoordeling 

Om de drie oplossingsrichtingen voor Bouxweerd te kunnen beoordelen, is een 

beoordelingskader met criteria opgesteld. De criteria zijn zo veel mogelijk gekozen 

op basis van onderscheidendheid en worden in de beoordeling niet gewogen. De 

referentiesituatie is de huidige situatie van de Bouxweerd. De beoordeling is door 

middel van plussen-/minnensystematiek toegepast en vond plaats op basis van 

expert judgement (bureaustudie), en een open discussie in de 2
e
 bijeenkomst (7 

december 2010). Hoe meer  plussen, hoe positiever de effecten zijn ten opzichte van 

de huidige situatie en vice versa. In paragraaf 5.4 worden de criteria aan de drie 

oplossingsrichtingen getoetst in een multi-criteria analyse. 

 

De volgende criteria zijn toegepast voor het beoordelingskader:          

 Waterkwaliteit plas;    

 Hydromorfologie;    

 Geohydrologie (grondwater);    

 (Water)bodem;    

 Ecologie;    

 Landschappelijke kwaliteit;    

 Beheer en onderhoud;    

 Archeologie & Cultuurhistorie;    

 Recreatie;    

 Waterveiligheid / IVM;    

 Eigendom en pachtsituatie;    

 Duurzaamheid;    

 Grondstoffenwinning;    

 Vissterfte.   

 

De criteria haalbaarheid (financiën) en draagvlak (maatschappelijk/emotie) zijn niet 

opgenomen in Tabel 2, vanwege het feit dat op het moment van dit schrijven nog 

onvoldoende informatie aanwezig was om hierover uitspraak te doen. 

 

Het Masterplan Maasplassen vormt op zichzelf het toetsingskader voor ruimtelijke 

ontwikkelingen, dus ook voor de Bouxweerd. Het Masterplan wordt daarom ook niet 

als criterium gezien ten aanzien van de drie oplossingsrichtingen. 
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5.2.2. Toetsing aan beoordelingskader (effectbeoordeling) 

In de 2
e
 bijeenkomst (7 december 2010) is met de aanwezige belanghebbenden de 

toetsing aan het beoordelingskader uitgevoerd. Hierbij vond per criterium voor de 3 

modellen tegelijk de beoordeling plaats (Tabel 2). 

 

Tabel 2: Toetsing aan beoordelingskader. 

  Slapende 

Meander 

Leesbaar 

Landschap 

Plas 

Dras 

        

Waterkwaliteit plas ++ +++ + 

Hydromorfologie 0 + + 

Geohydrologie 

(grondwater) 

+ ++ +++ 

(Water)bodem 0 0 0 

Ecologie + ++ +++ 

Landschappelijke 

kwaliteit 

- + + 

Beheer en onderhoud 0 - -- 

Archeologie & 

Cultuurhistorie 

0 0 0 

Recreatie 0 ++ + 

Waterveiligheid / IVM
1
 - ++ + 

Eigendom en 

pachtsituatie 

0 - -- 

Duurzaamheid 0 + + 

Grondstoffenwinning 0 + + 

Vissterfte ++ ++ + 

 
1
 = aanname, nader onderzoek is noodzakelijk. 

 

Kort samengevat: 

 

 Slapende 

Meander 

Leesbaar 

Landschap 

Plas 

Dras 

Aantal ‘+++’ 

 

0 1 2 

Aantal ‘++’ 

 

2 5 0 

Aantal ‘+’ 

 

2 4 8 

Aantal ‘0’ 

 

8 2 2 

Aantal ‘-’ 

 

2 2 0 

Aantal ‘--’ 

 

0 0 2 
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Hieronder is per criterium/aspect een korte toelichting/argumentatie op 

bovenstaande tabel weergegeven. 

 

Waterkwaliteit plas  

Allen positief, echter model Leesbaar Landschap genereert de meeste uitwisseling 

tussen Maas en plas (doorstroming). 

 

Hydromorfologie 

Model Leesbaar Landschap heeft meer meestromende (rivier)dynamiek; model Plas 

Dras heeft meer peilfluctuaties. 

 

Geohydrologie (grondwater) 

Model Plas Dras creëert meer grondwaterinvloeden op de weerd (en de plas). 

 

Waterbodem  

Verplaatsing van grond binnen de weerd. Waterbodem van de plas is slap en niet 

geschikt om de oevers van de plas mee te modelleren. 

 

Ecologie  

Alle modellen zijn positief: model Plas Dras zorgt voor meer variatie van habitats 

(flauwere taluds). 

 

Landschappelijke kwaliteit  

Model Slapende Meander maakt de huidige situatie visueel en landschappelijk 

minder aantrekkelijk. Model Leesbaar Landschap en Plas Dras passen het beste in 

het landschap van de zandmaas. 

 

Beheer en onderhoud 

Modellen Leesbaar Landschap en Plas Dras maken de Maasoevers moeilijker 

bereikbaar om te onderhouden en te laten begrazen. Daarnaast zorgen deze modellen 

ook voor meer hoogtevariatie en beslaan een groter oppervlak. 

 

Archeologie en cultuurhistorie  

Niet of weinig archeologische/cultuurhistorische waarden zijn aanwezig in het 

studiegebied. Geen van de modellen heeft hier significante invloed op. 

 

Recreatie  

Modellen Leesbaar Landschap en Plas Dras zijn extensief in de vorm van 

wandelpaden, bruggetje, knuppelpad, trekpontje. Zonering van recreatie (vanuit 

gemeente Leudal): zuidelijk is meer ecologisch, noordelijk bij de uitstroom is meer 

intensiever. 

 

Waterveiligheid/IVM2  

Op basis van expert judgement, waarbij de daadwerkelijke waterstandeffecten nog 

berekend dienen te worden wordt geconcludeerd dat het model leesbaar landschap 

het meest bij zal dragen aan waterstandverlaging van de Maas. 
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Eigendom- en pachtsituatie  

Modellen Leesbaar Landschap en Plas Dras leiden tot vermindering van oppervlak 

voor pachters (wel bereikbaar via bruggetje bij geul?) als gevolg van 

inrichtingsmaatregelen. 

 

Duurzaamheid  

Modellen Leesbaar Landschap en Plas Dras passen meer in een robuust, natuurlijk 

Maasdalsyteem. Het model plas-dras zal de meeste consequenties voor het beheer 

van het gebied hebben. 

 

Grondstoffenwinning 

Modellen Leesbaar Landschap en Plas Dras leiden tot meer zandwinmogelijkheden 

als gevolg van het graven van een geul. 

 

Vissterfte  

Modellen Slapende Meander en Leesbaar Landschap hebben een directe verbinding 

met de Maas en de plas en geul zijn diep genoeg. De geul in het model plas-dras is 

smaller. Alle modellen lossen het probleem m.b.t de vissterfte op. 

5.3 Keuze voorkeursvariant en uitwerking naar inrichtingsplan 

De oplossingsrichting „Leesbaar Landschap‟ is als beste uit de multicriteria-analyse 

gekomen en wordt in deze ook als beste onderkend door alle belanghebbenden. 

Daarbij is als extra motivatie, en in zwaartetoekenning: de vissterfte wordt opgelost 

en de oplossingsrichting vormt een bijdrage aan de IVM2-doelstellingen. Enkele 

aandachtspunten zijn tijdens de tweede bijeenkomst genoemd met als doel de 

voorkeursvariant te verbeteren richting het concept inrichtingsplan. De belangrijkste 

zijn: 

 Het uitgraven van het Kerkerhooftsmaesje en het profileren van de plas 

Bouxweerd maken onderdeel uit van het inrichtingsplan, echter de voorgestelde 

maatregelen zijn optioneel meegenomen.  Let hierbij op dat het 

Kerkerhooftsmaesje geen nieuwe plas Bouxweerd wordt met dezelfde 

problematiek van vissterfte wanneer er Maaswater blijft staan na een periode 

van hoog water; 

 Vorm plas Bouxweerd niet aanpassen. Dit scheelt kosten en vorminterpretatie. 

Ook belevingswaarde blijft intact; 

 Vrije oevererosie; enkel bestorting weghalen, wordt meegenomen in het plan; 

 Bij afname van het maaiveld stroomafwaarts langs de oevers heeft het 

Maaswater eerder invloed in uiterwaard (agrarisch natuurbeheer); 

 Combinatie van maatregelen uit modellen is misschien mogelijk in de vorm van 

plas-draszones, steilranden. 

 

In Bijlage 8.16 en Figuur 15 is het concept inrichtingsplan (op schetsniveau) 

weergegeven. 
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5.4 Ontwerpverantwoording inrichtingsplan 

 

Figuur 15: Concept inrichtingsplan Bouxweerd. 

 

In Figuur 16 en Bijlage 8.17 zijn de doorsneden met ligging in het ontwerp 

aangegeven. De uitgewerkte voorkeursvariant gaat uit van een  30 m brede 

hoogwatergeul (Figuur 16: doorsnede C) die ten noorden van de plas Bouxweerd 

aangesloten wordt op de zandwinplas en vandaar uit op de de Maas. Aan de 

zuidoostkant van de plas ligt een lagere drempel in de landtong waarover het 

Maaswater bij een rivierafvoer van 600 m
3
/s de plas in zal stromen. Dit zal ca. 40 

dagen per jaar plaats vinden. Om dit mogelijk te maken moet de huidige overlaat 

tussen plas en Maas op een hoogte van 15.0 m gebracht worden. 

Omdat de plas via de geul in verbinding staat met de Maas en de geul dieper wordt 

aangelegd dan de plas zal er een permanente mogelijkheid zijn voor vissen de Maas 

te bereiken. De bodemdiepte van de geul verloopt van 13.0 m aan de zijde van de 

plas tot 12.0 m aan de zijde van de bestaande zandwinplas. Het risico dat vissen 

ingesloten raken wanneer het waterpeil van de plas daalt, en sterven als gevolg van  

een oplopende watertemperatuur en laag zuurstofgehalte zal opgelost zijn. 

 

De geul loopt evenwijdig aan de steilrand aan de westkant van de plas. Bij het 

“kwelbosje”buigt de geul af om ten oosten van de bestaande boerderij de 

Wijnardenhof op de flank van het laagterras aan te sluiten op het Oog. Waar de geul 

langs de Wijnardenhof loopt wordt de steilrand geaccentueerd. Het profiel van de 

geul sluit met een steile westelijke oever van 1:3 aan op het systeem van steilranden. 

Het talud van de oostelijke oever  is 1:5. Op enkele plaatsen in de oostelijke oever 

wordt de oever verlaagd aangelegd, tot net boven het stuwpeil. Deze oevers 

overstromen zo vaak dat er plas-dras situaties kunnen ontstaan met een 

vochtminnende vegetatie.  De monding van de hoogwatergeul in de bestaande 

zandwinplas wordt ingericht als een kleine delta. De hoogwatergeul verbreed zich en 

in het midden van de geul wordt een klein eiland aangebracht (Figuur 16: doorsnede 

D). 
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Figuur 16: Doorsneden met ligging in het ontwerp 
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In de landtong tussen de Maas en de zandwinplas liggen in de bestaande situatie een 

aantal laagtes die worden ingericht als kortsluit-geultjes die mee gaan stromen vanaf 

250 m
3
/s. Dit zal ca. 120 dagen per jaar het geval zijn. De dynamiek van de Maas zal 

hierdoor goed zichtbaar zijn.  

 

De plas Bouxweerd zelf wordt niet uitgediept. Vanwege de regelmatige 

doorstroming wordt wel enige erosie verwacht van de bodem, vooral langs de 

westelijke oever. Wel wordt de plas plaatselijk gemodelleerd. Voorgesteld wordt om 

het gedeeltelijk dempen van de plas uit te voeren met de vrijgekomen grond uit te 

graven hoogwatergeul. Aan de oostkant zal de landtong tussen de plas en de Maas 

verbreed worden van 30 naar 45 m. Hierdoor ontstaat ruimte om vrij eroderende 

oevers de ruimte te geven en de oever van de plas met een flauwe oever vorm te 

geven (Figuur16: doorsnede A). Er is daar ook ruimte voor de ontwikkeling van een 

enkele boom of bosschage. De noordoostkant van de plas  wordt gedeeltelijk 

gedempt zodat hier een constante strook ooibos kan ontstaan. Om de doorstroming 

van de Maas bij hoog water niet te veel te belemmeren wordt voorgesteld om 

evenwijdig aan de stroomrichting van de Maas (zuid-noord) een strook vrij te 

houden van gesloten opgaande begroeiing. Deze open strook zal d.m.v. beheer 

vrijgehouden moeten worden. 

 

De oevers van de Maas worden omgevormd tot vrij eroderende oevers (Figuur 16 

: doorsnede B en Figuur 17). Dit wordt bewerkstelligd door het verwijderen van de 

bestortingen langs de huidige oevers. De bestortingen worden tot 50 cm onder 

stuwpeil verwijderd, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat  stukken van de oevers 

af kunnen kalven door het stromende water van de Maas. Ook de golfslag van 

schepen draagt bij aan deze erosie. De klei die erodeert wordt door het water 

meegenomen, het zand blijft op de oever liggen en zorgt voor het ontstaan van een 

langzaam oplopen strandje. Omdat de oevers niet overal even hoog liggen, zal er een 

natuurlijke variatie in breedte van de strandjes ontstaan. Zie ook figuur 10. 

 

 

 

Figuur 17: Voorbeeld van vrij eroderende oevers. 
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Vanaf het bestaande pad langs de terrasrand wordt een nieuwe wandelmogelijkheid 

de uiterwaard in gelegd, via een brug over de nevengeul. Dit onverharde pad loopt in 

noordelijke richting langs de geul en buigt af naar de Maas bij de kleine delta waar 

de geul uitmondt in de plas. Aangekomen bij de Maas stopt het pad. Vanaf dat 

moment kan er verder langs de Maasoever gestruind worden. De brug over de 

hoogwatergeul kan tevens gebruikt worden voor beheerders van het gebied en dienst 

doen als vluchtmogelijkheid voor vee bij hoog water. 

 

In het plan is aangegeven dat de huidige zandwinplas, waar de hoogwatergeul in 

uitmondt aan de westzijde gedeeltelijk gedempt kan worden. Deze ingreep valt 

buiten het plan, maar wordt wel als optie meegenomen. Het versmallen van deze 

plas tot een geul past beter in het landschappelijke beeld van de rivier met 

nevengeulen. 

 

Ten zuiden van de plas ligt een open deel waar het Kerkerhooftsmaesje (Figuur 18)  

doorheen loopt, een relict van een oude Maas-arm die als verlaging in het maaiveld 

goed zichtbaar is. Om dit Kerkerhooftsmaesje beter zichtbaar te maken kan deze 

uitgediept worden. Ook deze ingreep valt buiten het project, maar wordt als optie in 

het plan meegenomen.  

 

 

 

Figuur 18: Kerkerhooftsmaesje in de Bouxweerd. 

5.5 Consequenties van het plan 

5.5.1. Eigenaren en pachters 

Wanneer  inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd, moeten gronden ingebracht 

worden. Dat betekent dat particulieren hun eigen gronden ter beschikking moeten 

stellen en indien wenselijk particulier natuurbeheer kunnen toepassen. 

5.5.2. Beheersinspanningen 

Condities (onder andere plas-dras) worden geschapen waar zich ooibos kan 

ontwikkelen. Dit kan consequenties hebben voor de doorstroming van de Maas en de 

voorgestelde opgave voor waterstandsverlaging in IVM2.  Het toekomstig beheer 

dient hierop afgestemd te worden, zodat deze gebieden open en toegankelijk blijven. 

Hierover zal overleg met de toekomstige beheerder plaats moeten vinden. 
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Het beheer van de eindsituatie is natuurlijk beheer in de vorm van natuurlijke 

begrazing door grote grazers. Dit wordt integraal uitgevoerd als particulier 

natuurbeheer. Daarnaast is aanvullend beheer nodig om verlanding in de hand te 

houden. 

 

In het kader van IVM2 wordt het beheerpakket  gebaseerd op ooibosontwikkeling 

(situatie in 2050) met behulp van onder andere hoogtemodellen en vegetatiekaarten. 

5.5.3. Zandwinning 

Het inrichtingsplan geeft de mogelijkheden voor zandwinning aan (Figuur 19). Het 

opbrengend vermogen voor  Kuypers-Kessel dient  in verband met de 

overbruggingsvergunning bepaald te worden. Het gebied zal na winning van 

grondstoffen ingericht moeten worden volgens een uitwerking van dit 

schetsontwerp. 

 

 

Figuur 19: Mogelijkheden voor zandwinning. 
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6 Conclusies, aanbevelingen en gemaakte afspraken 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 De gekozen hoogwatergeul lost de waterkwaliteitsproblemen (vissterfte) in de 

plas Bouxweerd op; 

 Ontwikkelingen van ooibos, aanleg van wandelpaden, versterking van 

landschappelijke elementen (steilranden) zijn suggesties voor inrichting van het 

gebied, die door alle belanghebbenden ondersteund worden.  

 

De belangrijkste aanbevelingen voor de vervolgfase(s) zijn: 

 

 Het onderliggende ontwerp in dit rapport wordt opgenomen in het Masterplan 

Maasplassen.   
 

 Onderzoek naar effecten op inrichtingsplan met behulp van onderstaande 

criteria: 

 

o IVM2-doelstellingen (rivierkundige berekeningen); 

o Stroomlijn-doelstellingen (rivierkundige berekeningen); 

o Onderzoek naar het toelaten van actieve oevererosie (RWS, 2006); 

o Grondstromen; 

o KRW doelsoorten en overige natuur (onder andere vogels); 

o Effecten op grondwaterpatronen als gevolg van aanleg hoogwatergeul; 

o Beheerplan; 

o Wbr-vergunning; 

o Waterwet; 

o Flora- en faunawet (aantasting leefgebieden beschermde flora- en fauna) en 

eventuele inrichting compensatiegebieden; 

o Nadere archeologische analyses; 

o Overleg met eigenaren over eigendom- en pachtsituatie; 

o Eigendom van objecten; 

o Kostenramingen. 

 

 Onderzoek in het kader van het Masterplan Maasplassen: 

 

Een door partijen gewenst herinrichting  van de bouxweerd c.a. moet als een „ no-

regret  ontwerp‟ kunnen aansluiten op het masterplan voor de maasplassen. Een 2e 

nevengeul is vanuit rivierkundig oogpunt gewenst. Het planontwerp voor de 

Bouxweerd draagt waarschijnlijk onvoldoende bij aan de 

hoogwaterveiligheidsdoelstelling om de aanleg van een 2e nevengeul overbodig te 

maken. Daarentegen biedt dit plan, mits afgestemd met andere plannen en 

ontwikkelingen, goede kansen om uitgangspunten voor andere plannen te dienen. 

 

 Onderzoek in het kader van de Waterwet: 

 

De Waterwet is de nieuwe overkoepelende wet, die in het kader van de 

waterbodemproblematiek in de plas Bouxweerd met haar omgeving toegepast dient 

te worden. Daarom verdient het aanbeveling in een vroegtijdige fase de Waterwet 
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pro-actief toe te passen (in relatie tot wet- en regelgeving en de te volgen 

procedures). Datzelfde geldt in het kader van hoogwaterbescherming voor het IVM2 

Maatregelenpakket. Duidelijkheid over de IVM2 eisen en samenhang met andere 

gebieden moet helder beschreven worden. 

 

De Waterwet gaat onderdeel uitmaken van het Inrichtingsplan Bouxweerd. Hoe en 

op welk moment in de planstudiefase is nog onduidelijk. In overleg met het bevoegd 

gezag dient besproken te worden, welke eisen en mogelijke procedures doorlopen 

moeten worden ten behoeve van de realisatie van de herinrichting. Aspecten waar 

naar gekeken dient te worden zijn: 

o Belemmering voor gebiedskwaliteit; 

o Milieurisico voor de omgeving; 

o Bodemkwaliteit blijft minimaal gelijk. 
 

 Haalbaarheid (financiën) en maatschappelijk draagvlak zijn niet onderzocht en 

beschreven, vanwege het feit dat op het moment van dit schrijven nog 

onvoldoende informatie aanwezig was om hierover uitspraak te doen. In de 

vervolgfase(s) zijn deze aspecten van primair belang. 

 

 Algehele conclusie:  
 

Dit rapport is vooral een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een 

meest gewenst ontwerp voor de plas Bouxweerd en de omgeving daarvan. Het 

rapport past hiermee in een gebiedsontwikkelings- en planproces. De haalbaarheid 

en maatschappelijk draagvlak zijn niet onderzocht en beschreven. Evenmin is de 

optie van volledig dempen van de plas Bouxweerd onderzocht. Dit hangt samen met 

het gebrek aan draagvlak voor deze optie vanwege de betekenis van de Bouxweerd 

voor (bijzondere) watervogels.  
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8 Bijlagen 

8.1 Eisen, wensen, kansen en bedreigingen (matrix-tabel) 

  



Inrichting Beheer Conditionering Omgeving

Eisen Duurzaam en realistisch plan Toekomstbestendig Hoogwaterveiligheidsniveau handhaven en verbeteren Plan wat aan maatschappelijke behoeften voldoet

Duurzame inrichting (kosten en ingrepen) Goed afgestemd onderling beheer Geen precedent scheppen ('Elke plas is anders')

Extensieve recreatie Juridische verantwoordelijkheid van beheer is helder (m.n. tussen eigenaar en beheerder) Werk met werk' maken

Hydraulische ruwheid van vegetatie (ook beheer) Lage onderhoudskosten Gesloten exploitatie

SLOW inrichten Duurzaam

Natuurvriendelijke Oevers voor KRW Onderhoudsarm

Zoveel mogelijke landschapsecologische processen (systeemherstel) Monitoring waterkwaliteit, visstand (?) en vegetatieontwikkeling

Natuurlijk, dynamisch landschap Autonome ontwikkeling ondersteunen

Respect voor natuurlijke patronen ('genius of the place')

Wensen Extensief recreatief gebruik (fluisterboten) Integraal beheer met grote grazers Oorspronkelijke geomorfologie zo veel mogelijk in stand houden Medewerking gebruikers van het gebied

Doorstroming hoogwater in relatie met EHS Natuurlijk evenwicht Beperkte toegankelijkheid Toegankelijkheid  voor recreanten

EHS (natuurlijk rivier, vogels) Concentratie verblijfplaatsen Toegankelijke oevers

Probeer kwelwaterkwaliteit zo veel mogelijk uit te nutten Betere beleefbaarheid

Maasoevers herkenbaar inrichten Recreatief toegankelijk: afgestemd op doelstellingen van het gebied

Toegankelijk voor passieve recreatie Wat wil de omgeving? (omwonenden en recreanten)

Kansen Welke financieringsvormen kunnen gebruikt worden? Eigenaren Eigendomspositie No regret maatregelen

Integraal plan voor hele laagterras tussen Buggenum en Neer Gedeelde verantwoordelijkheid voor calamiteiten Het voorkomen van het dichtslibben van de plas Vergunbaarheid

Oplossen vissterfte Agrarisch natuurbeheer, nieuwe landbouw Publiek/private samenwerking

Groter verband Coordinatie op het gebied van natuurbeheer Maatschappelijk draagvlak (ook eis?)

Samenhangend natuurgebied met rest van natuurgebieden Kostenaspect van beheer EHS (zwaar wegend maatschappelijk belang) (ook conditionering)

Geen milieu-erfenis achterlaten Duurzaamheid Noord-zuid relatie (Neer-Buggenum-Hanssum, route langs deMaas)

Vuile stoffen afvoeren Afgelegen locatie

Verbeteren waterkwaliteit

GOML Masterplan Maasplassen

Verbinding plas met de Maas (zoals vroege aansluiten)

Recreatief gebruik

KRW

Economisch draagvlak

Geen waardevernietiging

Bestaande afgravingen

Bedreigingen Waterwet, IVM2: proactief verkennen! (ook kans) Procedures Natuurcompensatie (Stroomlijn) Succes van het project (ook kans)

Ganzenoverlast voorkomen Beschikbare middelen Bodemkwaliteit

Wie gaat de inrichting financieren? Financieel kader ontbreekt

(Te) hoge druk op gebied vanuit recreatie en exploitatie Duidelijkheid IVM-eisen: samenhang andere gebieden
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8.2 Maatregelen IVM2 Voorkeurspakket in kaart 
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8.3 Vlekkenplan Maas en Meer 
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8.4 Visie gemeente Leudal (globale toekomstvisie) 

  





 

IW-EF-100039332 / Proj.nr. IN190361 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     

Divisie Infra/Integraal Waterbeheer 

 

52/65 

8.5 Plan Kuypers Kessel 

  



Plan Kuypers Kessel 

De huidige vergunning van Kuypers Kessel is vigerend tot 2013. Om de continuïteit van KK te 

waarborgen is op korte termijn een overbruggingsvergunning noodzakelijk. Groenplanning heeft in 

opdracht van Kuypers Kessel een inrichtingsplan opgesteld voor de Bouxweerd waarin 

delfstoffenwinning mogelijk is (zie 3.2.4). Op verzoek van Staatsbosbeheer is dit plan ter toetsing 

voorgelegd aan het ecologenteam van LNV.  Dit heeft plaats gevonden in een overleg op 25 november 

2010. Deze bijeenkomst had tot doel om een gedragen ecologisch plan te ontwikkelen welke de 

kwaliteit van het gebied op een hoger niveau brengt en zo mogelijk ook nog bijdraagt aan de 

hoogwaterproblematiek.  

 

Uit dit overleg zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 Het nieuwe plan zal een dieper en ondieper gedeelte moeten ontwikkelen. Om echter een 

duurzaam plan te maken dient de plas wel voor een bepaalde deel mee te stromen en op diepte te 

zijn; 

 Voor wat betreft de nadere uitwerking wordt ervoor gepleit dat de plannen afgestemd moeten zijn 

op het terrassenstelsel van de rivier. De afzettingen zijn in een eerdere IJstijd afgezet en de Maas 

heeft zich daarna in de terrassen ingesneden en de huidige loop gecreëerd. Het heeft de voorkeur 

van de ecologen om de terrassen te behouden c.q. opnieuw aan te leggen; 

 Van belang is het verhang van het grondwater in het gebied. Uitgangspunt is dat door de ingrepen 

geen effecten zullen optreden in het Leudal. Tevens wordt waarde gehecht aan het bronbosje.  Het 

veldbezoek maakte echter via meting ter plaatse duidelijk dat de kwel welke hier vroeger 

stroomde niet meer aanwezig is. Er moet naar gestreefd worden dat voor de 2e hoogwatergeul een 

kwelzone ontstaat; 
 Het beste resultaat voor de Bouxweerd wordt gerealiseerd indien dit gebied gemiddeld 40 dagen 

per jaar meestroomt met de Maas. In de zomer zal de Bouxweerd gevoed moeten worden door 

grond/kwelwater van de omgeving. Vervolgens zal door de nieuwe zuidelijke aantakking een 

stroming en verhang ontstaan naar de hoogwatergeul;  

 De hoogwatergeul benedenstrooms aantakken; 

 Het ooibos ter plaatse van het noordelijk gedeelte van de plas te zijner tijd zal spontaan tot 

ontwikkeling kunnen komen evenwijdig aan de stroomrichting van de Maas; 
 Het beheer van het gehele gebied inclusief de hoogwatergeul zal integraal uitgevoerd moeten 

gaan worden als particulier natuurbeheer. Grond is dus vrij van pachters; 

 Vissterfte is niet acceptabel; 

 Plas gedeeltelijk verdiepen (bodem herprofileren); 

 Ooibossen dienen deels verwijderd te worden en te zijner tijd evenwijdig aan stroomrichting 

ontwikkeld te worden; 

 Oude hoogte in terrein bij boerderij (flank van het laagterras) terugbrengen als 

landschapselement; 

 Natuurvriendelijke oevers Rijkswaterstaat meenemen in planvorming 

 Zoveel mogelijk schrale grond terugbrengen in het gebied; 

 Gronden Staatsbosbeheer ter plaatse van weiland en bronbosje indien mogelijk opnemen in plan. 
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8.6 Ecologie (POL Actueel, Provincie Limburg) 
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8.7 Kabels & Leidingen (Kadaster-uitvraag) 
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8.8 Eigendom- en pachtsituatie (Munice Gerechtigdenrapport Overzicht 

Gerechtigden) 
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8.9 Archeologie (IKAW: RCE) 

  



#
Buggenum

Postbus 2855
Utrecht
030 265 4039

Inrichtingsplan Bouxweerd
Archeologie

Auteur Ewout Fakkel Datum 17-11-2010
Formaat A3 staandBedrijfsonderdeel IN-BB-IW
SchaalGeografische Informatie Systemen

Status Vrijgave

Doc.nr.

P:\Projecten\IN190\IN190361\Algemeen\Opdra chten 2010\2010.14 Inr ichtingsplan uiterwaard Bouxweerd\GIS\Projects\Bouxweerd_archeo_IKAW - IN190361.2010.14

1 : 10000

0 350 700
m

§
LegendaLegendaLegenda
# plaatsen Studiegebied Hoge verwachtingswaarde archeologische waarden

Gemiddelde verwachtingswaarde archeologische waarden

Lage verwacht ingswaarde archeologische waarden



 

IW-EF-100039332 / Proj.nr. IN190361 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     

Divisie Infra/Integraal Waterbeheer 

 

57/65 

8.10 Archeologie (Provincie Limburg) 
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8.11 Archeologie (Archis2, AMK: RCE) 
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8.12 Cultuurhistorie (Provincie Limburg) 
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8.13 Geomorfologische eenheden (Provincie Limburg) 
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8.14 Signalerings- en inrichtingslijn (RWS Dienst Limburg) 

  



#
Buggenum

Postbus 2855
Utrecht
030 265 4039

Inrichtingsplan Bouxweerd
Signalerings- en inrichtingslijn

Auteur Ewout Fakkel Datum 13-01-2011
Formaat A3 staandBedrijfsonderdeel IN-BB-IW
SchaalGeografische Informatie Systemen

Status Vrijgave

Doc.nr.

P:\Projecten\IN190\IN190361\Algemeen\Opdra chten 2010\2010.14 Inr ichtingsplan uiterwaard Bouxweerd\GIS\Projects\Bouxweerd_IL - IN190361.2010.14

1 : 10000

0 350 700
m

§
Legenda
# plaatsen Studiegebied Inrichtingslijn Signaleringslijn



 

IW-EF-100039332 / Proj.nr. IN190361 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     

Divisie Infra/Integraal Waterbeheer 

 

62/65 

8.15 Bodemhoogtekaart Bouxweerd (HR2006) 
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8.16 Concept inrichtingsplan Bouxweerd 
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8.17 Doorsneden inrichtingsplan Bouxweerd 
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