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1. Inleiding
Ten behoeve van de oplevering is door Consortium Grensmaas, in overleg met gemeente
Echt-Susteren, Natuurmonumenten en omgevingspartijen, het plan van de eindtoestand
opgesteld; het zogenaamde Eindplan Visserweert. De eindinrichting is tevens voorgelegd
aan Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Na eindinrichting en oplevering van de locatie
Visserweert worden de terreinen overgedragen aan de aangewezen beherende instantie(s).
Met dit eindplan wordt invulling gegeven aan voorschrift 9.5.5.1 uit de
ontgrondingenvergunning voor locatie Visserweert (laatst gewijzigd op 16 maart 2017 met
kenmerk 2017/18354 en zaaknummer 2016-601462). Het voorschrift stelt dat een eindplan
moet worden opgesteld waarin wordt aangegeven dat de realisering van de terreininrichting
en het terreinbeheer wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de tekeningen:
- TE-VW-OVE-0050-1
- TE-VW-DWA-143-1
- TE-VW-DWA-144-2
- TE-VW-DWA-145-2
- TE-VW-DWA-146-1
- TE-VW-DWA-147-1
- TE-VW-OVE-0040-1
- TE-VW-OVE-0060-1
- En rapport DO-NGKV-RAP-0002

1.1

Totstandkoming eindplan Visserweert

Dit eindplan heeft betrekking op de locatie Visserweert en is in samenspraak met bij het
gebied betrokken overheden, omgevingspartijen en omwonenden opgesteld. Op 15 januari
2018 is een werkatelier georganiseerd over het Inrichtingsplan (zie figuur 3.1). Naast
Consortium Grensmaas en Stroming (organisatie) waren de volgende organisaties aanwezig:
Dorpsraad Visserweert, Bewonersoverleg Illikhoven, Sportvisserij Limburg, Gemeente EchtSusteren en Natuurmonumenten.
Waar relevant zijn in dit eindplan teksten overgenomen uit de Natuurvisie Maasvallei 20162033 (Natuurmonumenten, 2015). Dit om te zorgen voor consistentie in beschrijvingen van
streefbeelden, gewenste processen, etc.

1.2

Beleidsmatige doelen en randvoorwaarden

De doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inrichting en daaruit
volgende toekomstige ontwikkelingen van het plangebied zijn vastgelegd in diverse
onderzoeksrapporten, beleidsdocumenten en vergunningen. Ten tijde van de verlening van
de Ow-vergunning (in 2006) vormde het POL-Grensmaas (1 juli 2015) het integrale kader
voor het concretiseren van de toekomstige gewenste situatie voor de diverse locaties. Het
POL-Grensmaas (en het Programma van Eisen van dezelfde datum) heeft de volgende
projectdoelen:




Beperking van de wateroverlast, gericht op het bereiken van een beschermingsniveau
van 1/250 voor de door kades beschermde gebieden, te bereiken in uiterlijk 2017;
Grootschalige natuurontwikkeling en ecologisch herstel van de rivier, waarbij een
nieuw, riviergebonden natuurgebied van minimaal 1000 ha ontstaat;
De winning van maximaal 53 miljoen ton grind; waarmee het project ook wordt
gefinancierd”
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Het eindbeeld voor locatie Visserweert moet overeenkomen met het in het POL-Grensmaas
vastgelegde streefbeeld, te weten:
“Een natuurgebied van internationale allure, …, waarin de Maas op een zo natuurlijk
mogelijke wijze haar functies kan vervullen. Het toelaten en stimuleren van rivierkundige
en ecologische processen en een zo hoog mogelijke graad van zelfregulatie staan in dit
gebied centraal.”
En:
“Het Nederlandse deel van het Rivierpark Grensmaas ontwikkelt zich tot half-open
natuurlandschap dat door natuurlijke begrazing met als wild levende kuddes paarden en
runderen en de invloed van de rivier voortdurend van aanzien verandert. Tal van
rivierbegeleidende ecotopen ontwikkelen zich op spontane wijze, zoals ooibossen, droge en
natte bloemrijke graslanden, droge pioniergronden en bloemrijke struwelen.”

1.3

Recreatieve inrichting van het RivierPark Maasvallei

Nu het Grensmaasproject volop in uitvoering is wordt in een parallel traject ook de lokale,
regionale en grensoverschrijdende recreatieve ontsluiting verbeterd. Door een goede
samenwerking, afstemming en integratie van verschillende uitvoeringsplannen wordt
optimaal invulling gegeven aan de plannen van het Grensmaasproject en de toeristischrecreatieve inrichting van het Grensmaasgebied. Inmiddels is het uitvoeringsplan voor de
fietsroutes in de Maasvallei gereed en is met de aanleg van de routes gestart
Bij de planvoorbereidingen zijn ook Consortium Grensmaas, Waterschap Limburg en
Rijkswaterstaat betrokken. De toeristisch-recreatieve belanghebbenden zijn ingeschakeld
om een samenhangend recreatief routenetwerk voor het RivierPark Maasvallei tot stand te
brengen. Voor de recreatieve ontsluiting wordt rekening gehouden met de doorlooptijd van
de Grensmaasplannen en met andere uitvoeringswerken die tot circa 2024 tussen Maas en
Julianakanaal van Maastricht tot Roosteren plaatsvinden.

uit: Natuurvisie Maasvallei 2016-2033, Natuurmonumenten, 2015

RivierPark Maasvallei
Nederlandse en Vlaamse overheden en natuurbeheerders werken samen om te komen tot
een grensoverschrijdend RivierPark Maasvallei. Het doel is om het hele gebied
samenhangend en herkenbaar in te richten. Een gebied met een zo natuurlijk mogelijke kern
en daaromheen een schil van cultuur. Aan de Vlaamse zijde zijn de startplekken voor
recreatie al ingericht. In Nederland wordt dit concept overgenomen. Op diverse plekken
komen bankjes en informatiepanelen in de huisstijl van het RivierPark Maasvallei.
Er wordt gewerkt aan een betere ontsluiting en bewegwijzering en uitbreiding en verbinding
van wandel- en fietsroutes.
Binnen de eigendommen van Natuurmonumenten wordt de huisstijl van Natuurmonumenten
gebruikt op bebording. Hierop wordt verwezen naar het RivierPark. De
informatievoorziening op panelen van het RivierPark en Natuurmonumenten worden
inhoudelijk op elkaar afgestemd zodat deze elkaar versterken. De VVV gaat de marketing
voor het RivierPark verzorgen in samenwerking met de partners om het RivierPark op de
kaart te zetten.
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2. Gebiedsbeschrijving
2.1

Grensmaasproject

Kern van het Grensmaasproject is een rivierverruiming over een lengte van ongeveer 40 km
tussen Maastricht en Roosteren. Over grote delen wordt door middel van
stroomgeulverbreding en weerdverlaging het profiel van het zomerbed verbreed, waardoor
ruimte ontstaat voor de spontane ontwikkeling van nieuwe grindbanken, ooibossen en
ondiep stromend water. Als streefbeeld is de Franse grindrivier de Allier gebruikt. Ook is
geput uit veel historische kaarten van de Grensmaas, waar de vroegere processen van de
grindrivier goed uit af te leiden zijn.

Figuur 2.1a -Deelgebieden Grensmaasproject

Figuur 2.1b - Beeld van Grensmaasgebieden voor
en na afronding van het project (POL Grensmaas,
1 juli 2005)

Na afronding van het Grensmaasproject (2025) ontstaat er aan de Nederlandse zijde van de
Maas circa 1.100 hectare aaneengesloten natuur1. Deze grootschalige rivier- en moerasnatuur
wordt gerealiseerd in een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied. Met de inrichting wordt de
abiotische basis gelegd voor een divers, zelfregulerend en grensoverschrijdend natuurgebied.
Het Grensmaasgebied wordt na oplevering opengesteld voor extensieve natuurgerichte
recreatie.

1

Samen met de Vlaamse locaties gaat het om circa 1300 ha.
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2.2

Locatie Visserweert

Locatie Visserweert is de op een na noordelijkste locatie van het Grensmaas-project. Het
projectgebied heeft de vorm van een nevengeul en loopt van zuid naar noord tussen de
dorpen Visserweert en Illikhoven door. Visserweert ligt tegen de Maasoever aan en zal na de
uitvoering van het Grensmaasproject op een eiland komen te liggen dat via een brug
verbonden is met het niet vergraven gebied.
POL Grensmaas:
“De locatie Visserweert ligt geheel in de lage, holocene riviervlakte van de Maas. De dorpen
Visserweert en Illikhoven liggen iets hoger dan de riviervlakte zelf. De deklaag in de locatie
Visserweert heeft een gemiddelde dikte van 2 meter. De dikte van het grindpakket in de
locatie bedraagt gemiddeld 16 meter.”
Op de locatie Visserweert zullen de volgende ingrepen worden uitgevoerd (Programma van
Eisen of PvE, 2005):





stroomgeulverbreding aan de rivierzijde
weerdverlaging rond het dorp en aansluitend aan de grens van de locatie
aanleg van een nevengeul die via een drempel vanuit de locatie Koeweide instroomt
aanwijzing van een smalle onvergraven natuur aan de oostzijde van de locatie om
bestaande natuurwaarden te sparen

Het toegepaste ontwerpprincipe is zichtbaar in onderstaande figuur.

Figuur 2.2 - Ontwerpprincipe zoals op veel locaties - waaronder Visserweert– toegepast in de
Grensmaas (illustratie: Jeroen Helmer, ARK)
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2.3

Toekomstbeeld

Het POL-Grensmaas (2005) geeft het volgende toekomstbeeld voor deellocatie Visserweert:
“In het nieuwe Grensmaasgebied komt het dorp Visserweert als een 6 m hoge heuvel te
midden van een dynamisch natuurontwikkelingsgebied te liggen. Deze situatie herinnert
aan het verleden toen de Maas ook aan beide zijden van Visserweert stroomde. De
nevengeul wordt een zeer dynamische plaats. In het winterhalfjaar zal de Maas vrijwel
permanent de nevengeul gebruiken. In het zomerhalfjaar staat de geul meestal droog maar
een fikse regenbui in de Ardennen kan een kortstondig meestromen veroorzaken. Ondanks
dat de nevengeul vlak en recht wordt aangelegd zal de vorm van de geul snel kunnen
veranderen. Doorgaans worden afgesneden rivierarmen door de rivier opgevuld met
sediment. Maar omdat de weg door de nevengeul voor het water korter is dan door de
hoofdgeul van de Maas, is de verwachting dat het neergelegde sediment snel weer erodeert
en de geul open blijft. De bodem van de nevengeul ligt hoog genoeg voor de vorming van
ooibos, maar door de dynamiek zullen grote oppervlakten onbegroeid blijven. De oevers
van de nevengeul zijn minder dynamisch en zullen wel begroeid raken. Onder invloed van
grazende runderen en paarden zal hier een afwisseling van lage vegetatie, struweel en bos
ontwikkelen. Het hoger gelegen plateau vormt een mooie uitloopplaats voor de bewoners
van Visserweert en bezoekers van het gebied.”

Figuur 2.3 - Vogelvluchtschets Visserweert (illustratie: Jeroen Helmer, ARK)

2.4

Ontwerpwijzigingen en ecologische optimalisaties

Tijdens de uitvoeringsfase is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het oorspronkelijke
POL-ontwerp. Het gaat om wijzigingen die het gevolg waren van de kadewerkzaamheden
langs de oostrand van de projectlocatie. Een andere wijziging komt voort uit het initiatief dat
in 2016 door Natuurmonumenten en Consortium Grensmaas is genomen om waar mogelijk
ecologische optimalisaties door te voeren. Het gaat doorgaans om ingrepen met een
bescheiden omvang, die het ecologisch functioneren van het gebied na de uitvoering ten
goede komen.
In de locatie Visserweert zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
-

Als gevolg van de dijkverzwaring tussen Illikhoven en Kokkelert is een aantal
wijzigingen doorgevoerd aan de oostzijde van de locatie:
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o

-

de dijkversterking vond plaats aan de rivierzijde, waardoor langs de oostgrens
een klein areaal van de onvergraven natuur is afgevallen.
o aan de voet van de dijk moet een onvergraven zone blijven liggen van minimaal
10 m, wat tot gevolg had dat de grens van de weerdverlaging ook enkele meters
tot lokaal 10 m naar het westen op is geschoven.
o vanwege het risico op piping en stabiliteit van het talud zijn twee historische
wielen die voorheen aan de voet van de kade lagen opgevuld. Op een andere
locatie, ver genoeg van de kade af, zijn twee vergelijkbare wielen uitgegraven in
het terrein van de onvergraven natuur.
o het opschuiven van de vergravingsgrens had tot gevolg dat de waterstandsdaling
van de locatie Visserweert minder groot werd en de waterstandsdoelstelling niet
meer werd gehaald. Om dit te herstellen is in het gedeelte onder de brug een
verlaging aangebracht van ca. 0,5 tot 0,75 m. Deze verlaging heeft tot gevolg dat
zich hier langer een poel bevindt, die pas bij lage afvoeren droog zal vallen.
In het noordelijk deel van de locatie zijn twee ondiepe geultjes uitgegraven, waarmee de
variatie in de verder vrij vlakke, stroomgeulverbreding is vergroot. Dit zorgt voor extra
variatie in waterdiepte en stroomsnelheden en dit komt het ecologisch functioneren ten
goede. Deze verlaging past binnen de tolerantie van +/- 50 cm die in het PvE wordt
genoemd.

Over deze aanpassingen is overleg gevoerd met de betrokken partijen, omwonenden en de
betrokken bevoegde gezagen.
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3. Toelichting eindinrichting
3.1

Inrichtingsplan

De inrichting van het gebied komt overeen met het streefbeeld uit het POL-Grensmaas.
Conform het Programma van Eisen (PvE, 2005) wordt voor Visserweert ca. 62,0 hectare
natuur (meest vergraven + deels onvergraven) opgeleverd. De ontgraving in het gebied zal
medio 2018 afgerond worden en de eindinrichting (zie bijlage 5) zal eind 2018 gereed zijn.

Figuur 3.1a - Inrichtingsplan Visserweert (illustratie: Peter Veldt, Bureau Stroming). De vegetaties in de
schets zijn indicatief, omdat de natuur zich hier spontaan zal ontwikkelen.
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Visserweert grenst direct aan de Maas en er is ten westen van het dorp geen ruimte voor een
stroomgeulverbreding. Daarom is aan de oostzijde van Visserweert een nevengeul
aangelegd die aansluit op de stroomgeulverbreding ten noorden van het dorp. De nevengeul
heeft een lengte van ca. een kilometer en een breedte van zo’n 100 meter. Aan weerszijden
van de nevengeul ligt een weerdverlaging die minder diep is uitgegraven. Vrijwel de gehele
projectlocatie wordt vergraven. Alleen langs de Ruitersdijk blijft een strook onvergraven. De
opleverhoogte na vergraving is weergegeven in figuur 3.1b.
De nevengeul, stroomgeulverbreding en weerdverlaging zijn uitgegraven in de grindige
ondergrond en worden opgeleverd met een bodem van onvergraven toutvenant. De
nevengeul zal via een drempel aan de bovenstroomse zijde op 24,2 m +NAP een groot deel
van het jaar (ongeveer 145 dagen, m.n. in het winterseizoen) meestromen. Visserweert ligt
dan op een eiland en is alleen bereikbaar via een brug. Eerder al zal de nevengeul zich vanuit
de stroomgeulverbreding in het noorden vullen en het noordelijke deel van de geul staat ca.
200 – 250 dagen per jaar onder water. Het frequent meestromen van de nevengeul is met
name belangrijk voor de natuurontwikkeling en voor de waterkwaliteit. De bodem van de
nevengeul loopt langzaam af naar het noorden, zodat het water hier niet langdurig stil kan
staan. Doordat het verhang in de geul iets groter is dan het verhang in de Maas en de bodem
slechts schaars begroeid zal raken, is de kans groot dat er hier enige bodemerosie gaan
optreden. Dit zorgt ervoor dat slib, dat eerder is neergeslagen, weer wordt opgenomen en
het stromende Maaswater bij hogere afvoeren ook zelf de vorm van de nevengeul zal gaan
vormen. Om al te sterke erosie van de nevengeul te voorkomen, met als mogelijk gevolg het
verleggen van de Thalweg (de grens tussen België en Nederland), is in de instroomopening
van de nevengeul een erosiedrempel aangelegd. Deze erosiedrempel is geïntegreerd in het
ontwerp van de brug, zoals hieronder beschreven.
Vanaf de brede, vlakke bodem van de nevengeul loopt de oever aan weerszijden op onder
een talud van 1:3. Ca. 1,5 tot 2 m boven het niveau van de nevengeul ligt de weerdverlaging.
De bodem hier bestaat ook uit grind en dit gebied zal pas overstromen bij een debiet vanaf
ca. 500 m3/s (< 45 dagen per jaar). Hier zal zich daarom ook een andere vegetatie
ontwikkelen. Aan de buitenrand van de weerdverlaging gaat het terrein tenslotte onder een
talud van 1:5 naar de smalle strook onvergraven terrein die aan de voet van de kade is
blijven liggen.
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Figuur 3.1b. Toekomstige terreinhoogtes locatie Visserweert. De rode lijn is de grens van de
projectlocatie. De niet vergraven gronden zijn niet ingekleurd; ze liggen steeds tussen de 28 en 29 meter.
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3.2

Vegetaties

Het terrein wordt na de vergraving kaal opgeleverd en de natuur zal het vervolgens
spontaan kunnen koloniseren. De verwachting is dat er open grindmilieus zullen blijven
bestaan op de laagste delen, langs de oever van de Maas en in het noordelijk deel van de
nevengeul. Deze gebieden staan een groot deel van het jaar onder water, zodat vegetaties
zich hier niet kunnen ontwikkelen. In langere, droge zomers kunnen hier wel pioniers gaan
groeien, maar die verdwijnen dan weer in het natte seizoen. Hogerop in het gebied, ruwweg
boven de gemiddelde waterlijn (dit is de afvoerlijn van ca. 200 m3/s, zie figuur 4.3b) is
sprake van een afwisseling van grazige vegetaties, struweel en verspreid groeiende bomen.
De omstandigheden in de nevengeul zijn waarschijnlijk te dynamisch en nat voor bomen en
struwelen. Op de hogere oevers krijgen bomen meer kansen. Ook ten noorden van
Visserweert is de kans groot dat op termijn bos zal ontstaan. Dit is een hoger deel en in de
luwte van het dorp, zodat er geen sprake is van opstuwing van het water. Ook het hoger
gelegen oostelijke deel (tegen de dijk aan) zal begroeid raken met relatief veel bomen en
struweel. De vegetatiekaart, zoals die voor de rivierkundige berekeningen is gebruikt, is
afgebeeld in fig. 3.2. Omdat de natuur langs de Grensmaas zal worden beheerd als een
zelfregulerend natuurgebied, zal de vegetatie zich in werkelijkheid anders ontwikkelen.

Figuur 3.2 – de vegetatiekaart voor locatie Visserweert
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3.3

Eigendom en beheer

Rijkswaterstaat is/wordt eigenaar van de stroomgeulverbreding. De rest van het gebied
komt in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Waterschap Limburg is eigenaar en
beheerder van kades langs de oostrand van de locatie en rond het dorp. De brug komt in
eigendom van Rijkswaterstaat.
Bijlage 2 bevat een eigendomskaart van de situatie op 31 december 2017. Met betrekking tot
de delen van het gebied die (nog) in particulier bezit zijn, zal Consortium Grensmaas t/m het
einde van het project proberen de eigendommen in bezit te krijgen.
Het beheer van vrijwel het hele gebied van RWS en Natuurmonumenten zal worden
uitgevoerd door Natuurmonumenten. Het gebied zal als een eenheid worden beheerd.
POL-Grensmaas (1 juli 2005) geeft de volgende hoofdlijn van beheer:
“Het beheer van het Nederlandse deel van het Rivierpark Grensmaas richt zich op de
duurzame ontwikkeling en instandhouding van een zo natuurlijk mogelijke grindrivier. In
dit streefbeeld staat het toelaten en stimuleren van rivierkundige en ecologische processen
en een zo hoog mogelijke graad van zelfregulatie centraal. Dit onder voorwaarde van een
blijvende beperking van de wateroverlast, conform de doelstellingen van het Deltaplan
Grote Rivieren.”
Over de uitvoering van het beheer zegt POL-Grensmaas het volgende:
“Het beheer van grootschalige natuurontwikkelingsgebieden in Strategische
Groenprojecten als de Grensmaas is conform het rijksbeleid (Nota Dynamiek en
Vernieuwing, 1996) toegedicht aan professionele en op dit terrein ervaren
natuurorganisaties. Dit zal ook worden vastgelegd in de principeovereenkomst met de
uitvoerende partij(en), waarin de automatische en directe overgang van gronden na
afgraving naar de natuurorganisaties wordt geregeld. In het geval van de Grensmaas zijn
dit, conform de vigerende Provinciale Aankoopsferenkaart (1993), de Vereniging
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.”
Het Programma van Eisen specificeert:
“het ontwerp moet uit fysiek één aaneengesloten gebied bestaan. Binnen dit gebied mogen
geen ecologische barrières aanwezig zijn.”
Duidelijk wordt in het POL-Grensmaas aangegeven dat het voeren van het juiste beheer
cruciaal is :
“Omdat het beheer zo nauw verbonden is met het eindresultaat van het Grensmaasproject
betekent dit dat de gehanteerde beheervisie direct gekoppeld is aan de uitvoering van het
project. In feite verliest het project een belangrijk deel van zijn geldigheid als afgeweken
wordt van de beschreven beheervisie.”
Over het belang van begrazing voor biodiversiteit en de waterstanden, en over het opstellen
van een beheerplan:
“Natuurlijke begrazing vergroot hierdoor in sterke mate de biodiversiteit van het
toekomstige natuurgebied. Zeker niet onbelangrijk is dat een dergelijke begrazing ook leidt
tot een beheersing van de bosontwikkeling, hetgeen van belang is met het oog op de
gewenste waterstanden. In verband met het effect op bosontwikkeling is het van groot
belang dat grazers zoveel mogelijk al tijdens de ontgronding of anders direct na
ontgronding in het terrein lopen. Hierover moeten afspraken worden gemaakt tussen de
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beheerders van het gebied. In het kader van het beheer zal een beheerplan worden
opgesteld.”
Vanwege het grote belang van het juiste beheer voor het bereiken van de doelen van het
Grensmaas-project wordt het beheer in detail toegelicht in dit Beheerplan.

3.4

Toegankelijkheid

3.4.1

Struinen

Het gebied wordt begrensd door een raster aan de oostzijde en rond Visserweert en aan de
westzijde door de Maas. De toegankelijkheid is geregeld via een aantal klaphekjes. Op
verzoek van de bewoners is het aantal klaphekjes rond Visserweert beperkt.
In het gebied is een beperkt aantal struinpaden voorzien (zie figuur 3.1). De ligging op de
kaart is indicatief; de struinpaden worden in principe niet onderhouden. Wel is het mogelijk
om in de eerste jaren een- of tweemaal gedurende het groeiseizoen een strook uit te maaien
waar een pad gewenst is. Bij onvoldoende gebruik kunnen struinpaadjes op termijn ook
weer verdwijnen. Door de grazers en door het betreden door de wandelaars zullen in de
loop der tijd mogelijk ook op andere plekken struinpaden ontstaan. In de winter zal een
groot deel van de struinpaden in de stroomgeulverbreding en de nevengeul niet te betreden
zijn. Na de winter, als grind is verplaatst en vegetatie is opgeruimd door het water, kan de
situatie dan ook weer anders zijn. Deze dynamiek past goed bij het gebied en bij de beoogde
extensieve recreatie.
Op de plek van de oude weg die vanuit het noorden van Visserweert richting
noordnoordoost liep komt in ieder geval een struinpad. Het tracé van dit struinpad zal
worden gemarkeerd met een aantal grote maaskeien om de ca. 10 tot 20 meter. Op de plaats
waar het pad het diepste deel van de nevengeul passeert worden de stenen dicht naast
elkaar gelegd zodat ze kunnen worden benut door avontuurlijke wandelaars als er water
staat, maar het water niet te hoog is, om met droge voeten de overkant te bereiken. Naast
wandelaars zullen natuurliefhebbers en sportvissers van het gebied gebruik maken. Speciale
voorzieningen voor deze groepen recreanten zijn niet voorzien.

3.4.2

Informatievoorzieningen

De informatievoorzieningen zijn gelijk aan die op de overige locaties van de Grensmaas. Er
zijn informatievoorzieningen van Rivierpark Maasvallei en de beheerder
Natuurmonumenten.
RivierPark Maasvallei
Conform het Programma van Eisen zijn er voor het gebruik van het gebied door bewoners en
bezoekers hoofdingangen en informatievoorzieningen (informatieborden en
informatiepunten). Deze voorzieningen worden uitgevoerd in de RivierPark Maasvallei stijl.

3.5

Civieltechnische werken

3.5.1

Oeverbescherming

Aan de noordzijde van Visserweert is steenbestorting aangebracht, met als doel hier erosie
te voorkomen. De tekening is opgenomen in bijlage 3.
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3.5.2

Brug

Omdat Visserweert op een eiland komt te liggen is een brug aangelegd over de zuidkant van
de nevengeul. De brug is ca. 140 meter lang en is voorzien van een gedeelte met twee
rijstroken voor motorvoertuigen en daarbij fietsstroken aan weerszijden. De architectuur
van de brug is afgestemd met de gemeente Echt Susteren.
De pijlers van de brug zijn uitgevoerd als buispalen die zijn gefundeerd in het onderliggende
grind. De vereiste niet erodeerbare drempel is geïntegreerd in de constructie van de brug en
bevindt zich direct onder het maaiveld ter plaats van de brug. De drempel bestaat uit een 1
meter dikke laag breuksteen die rond de pijlers is verankerd met spuitbeton.
In bijlage 4 zijn figuren van de brug opgenomen in zijaanzicht, dwarsdoorsnede en
vogelvluchtimpressie. In de profielen is ook de drempel afgebeeld.

3.5.3

Kabels en leidingen

Er lopen geen kabels en leidingen meer door het gebied. De kabels en leidingen tussen
Visserweert en het vasteland zijn vervangen en zijn onder het brugdek geplaatst.

3.5.4

Grenspalen

Op de Nederlandse oever zijn op verschillende plaatsen grenspalen aanwezig die de grens
tussen Nederland en België markeren. In de locatie Visserweert betreft het grenspaal 121
net ten noorden van het dorp Visserweert. De palen langs de Maas zijn gezamenlijk
eigendom van Nederland en België. De Nederlandse staat heeft de provincie
verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van de grens en de grensstenen.
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4. Rivierkundige effecten
4.1

Waterstanddaling

De rivierverruiming bij Visserweert heeft een waterstanddaling tot gevolg van ca. 50 cm
stroomopwaarts van Visserweert. Hiermee wordt voldaan aan de taakstelling die voor dit
deel van de Maas geldt. De waterstanddaling die de locatie Visserweert veroorzaakt werkt
vooral door in stroomopwaartse richting. Halverwege het projectgebied is het effect al
ongeveer uitgewerkt en aan de noordkant van de locatie is er een opstuwend effect van ca.
10 – 15 cm. In dit traject is de verruiming van Roosteren werkzaam, die voor voldoende
waterstandsverlaging zorgt om aan de taakstelling te voldoen.

Figuur 4.1 – waterstanddaling nabij Visserweert bij maatgevende afvoer (ca. 3.400 m3/s)
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4.2

Stroomsnelheden

Figuur 4.2. Boven: stroomsnelheden in m/s bij een afvoer van 200 en 500 m3/s (overschrijding resp. 145
en 45 dagen per jaar). Onder: – stroomsnelheden bij 1000 m3/s (overschrijding ca. 9 dagen per jaar) en
2000 m3/s (ca. eens in de 7 jaar)
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Bij een afvoer van 200 m3/s begint de geul mee te stromen. De snelheden zijn dan nog
gering. Bij 500 m3/s stroomt de nevengeul al flink mee en varieert de stroomsnelheid van 0,4
tot 1,25 m/s. Bij die afvoer is er sprake van transport van slib en van zand. Grind komt dan
nog niet in beweging. De weerdverlaging aan weerszijden van de nevengeul overstroomt net
en de stroomsnelheden zijn er nog klein. Bij hogere afvoeren die zich jaarlijks ca. 10 dagen
voordoen neemt de stroomsnelheid in de nevengeul toe tot tussen de 0,6 en 1,5 m/s. Er kan
nu lokaal grindtransport optreden. Bij nog hogere afvoeren neemt de stroomsnelheid verder
toe en bij een afvoer die eens in de ca. 7 jaar optreedt zullen de morfologische effecten nog
groter zijn. Er zal dan niet alleen grind worden afgevoerd, maar er kan ook grind van
stroomopwaarts naar de locatie worden gevoerd en in de wat luwere delen van de locatie
Visserweert bezinken.

4.3

Waterdiepten

Figuur 4.3. Waterdiepten bij 50 m3/s (overschrijding 300 dagen per jaar) en 200 m3/s (overschrijding
145 dagen per jaar),
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Waterdiepte bij een Maasafvoer van 500 m3/s (overschrijding 45 dagen per jaar) en 1000 m3/s
(overschrijding 9 dagen per jaar).

Bij lage afvoeren die vaak optreden is alleen het noordelijk gedeelte van de locatie
overstroomt en vinden we hier geringe waterdiepten. Als de nevengeul bij 200 m3/s juist
mee stroomt is de waterdiepte in het laagste deel van Visserweert al toegenomen tot ca. 1,5
m. Centraal in de nevengeul bedraagt de waterdiepte dan ca. 50 – 75 cm. Bij hogere afvoeren
die jaarlijks nog wel regelmatig voorkomen, bijv. 500 en 1000 m3/s, neemt de waterdiepte in
het noorden toe tot ca. 4,5 m en boven de instroomdrempel ca. 3 meter.
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4.4

Inundatiefrequenties

In de volgende figuren wordt weergegeven welk deel van het gebied onder water staat bij
verschillende waterstanden.

Figuur 4.4a-d. Boven: inundatie bij 50 m3/s en 150 m3/s (overschrijding resp. 300 en 185 dagen per
jaar). Onder: inundatie bij 250 m3/s en 500 m3/s (overschrijding resp. 115 en 45 dagen per jaar).
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Bij lage afvoeren (tot 50 m3/s) blijft de locatie Visserweert grotendeels droog, op de
allerlaagste delen van de stroomgeulverbreding na geheel in het noorden. Bij stijgende
afvoeren inundeert een steeds groter deel van de stroomgeulverbreding in het noorden en
bij 150 m3/s is ook de nevengeul van het noorden uit deels onder water gekomen. Vanaf een
afvoer van ca. 200 m3/s gaat de nevengeul meestromen en bij 250 m3/s stroomt er ca. 50 cm
water over de drempel. Vanaf een afvoer van 500 m3/s inundeert ook de weerdverlaging.

Figuur 4.4e-f. Inundatie bij 1000 m3/s en 3000 m3/s (overschrijding resp. 9 dagen per jaar en 1x per 125
jaar).

Bij 1000 m3/s is het gele vergraven gebied, op de hogere delen van de taluds na,
geïnundeerd. Bij verder stijgende rivierafvoer verandert er niet veel meer en bij een zeer
hoge afvoer van 3000 m3/s staat ongeveer evenveel gebied onder water. Alleen de hoogste
zone, direct aan de voet van de kade inundeert dan. De waterdiepte is dan wel overal groter.
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Bijlage 1 – grondplan en dwarsprofielen
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Bijlage 2 – eigendomskaart 31-12-2017
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Bijlage 3 – oeverbescherming noordzijde Visserweert
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Bijlage 4 – illustraties brug

Bestektekening aanzichten en doorsneden brug
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Bestektekening doorsneden en details brug
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Bestektekening palenplan en onderbouw

DO-GM-PLA-0080-2

blad 31 van 33

Bijlage 5 – inrichtingsplan Visserweert
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