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1. Inleiding 
 

Ten behoeve van de oplevering van Grensmaaslocatie Nattenhoven is door Consortium 
Grensmaas, het plan van de eindtoestand opgesteld; het zogenaamde Eindplan 
Nattenhoven. Na eindinrichting en oplevering worden de terreinen overgedragen aan de 
aangewezen beherende instantie(s). 

Met dit eindplan wordt invulling gegeven aan voorschrift 9.5.5.1 van de 
Ontgrondingsvergunning die is afgegeven voor het cluster Nattenhoven-Grevenbicht-
Koeweide-Visserweert. Kenmerk van de hoofdvergunning is 2006/5650 van 31 oktober 
2006. Deze vergunning is het laatst gewijzigd op 13 januari 2020 met kenmerk 2018-
206866. Het voorschrift stelt: 

“Een gedetailleerd plan van de eindtoestand dient uiterlijk 1 jaar voor afronding van de 
ontgronding van de betreffende deellocatie bij Gedeputeerde Staten te zijn ingediend ter 
goedkeuring in 6-voud. Dit plan dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 2000. 
Uitgangspunt is realisering van de terreininrichting en het terreinbeheer zoals aangegeven 
respectievelijk beschreven op de tekeningen: TE-NH-OVE-0075-1, TE-NH-OVE-0047-1, TE-
NH-DWA-0128-1, TE-NH-DWA-129-1, TE-NH-OVE-0037-1, TE-NH-OVE-0057-1, TE-NH-
OVE-1947-2, HEEL14-27-2651 en in rapport DO-NGKV-RAP-0003 bij de aanvraag. 
 
Optimalisatie Nattenhoven: de tekening TE--NH-OVE-2165-3 vervangt de maatvoering 
en belijning ter plaatse van optimalisatie Nattenhoven in de profielen km 39,2 tot en met 
km 40,5 welke zijn weergegeven op de tekeningen TE-NH-DWA-0128-1 en TE-NH-DWA-
129-1 alsmede de belijning in tekening TE-NH-OVE-0075-1.” 
 

1.1 Totstandkoming Eindplan Nattenhoven  

Dit Eindplan heeft betrekking op de Grensmaaslocatie Nattenhoven. Het is opgesteld in 
overleg met betrokken partijen. Op 2 juli 2018 en 8 oktober 2018 zijn bijeenkomsten 
georganiseerd voor gemeente Stein, gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat, 
Natuurmonumenten en verschillende omgevingspartijen (lokale klankbordgroep en 
Sportvisserij Limburg). Tijdens de bijeenkomsten is het concept Inrichtingsplan 
gepresenteerd en besproken.  

Waar relevant zijn in dit Eindplan teksten overgenomen uit de Natuurvisie Maasvallei 2016-
2033 (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 2005) 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 1.000 ha ontstaat;  
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 De winning van maximaal 53 miljoen ton grind; waarmee het project ook wordt 
gefinancierd” 
 

Het Eindbeeld voor locatie Nattenhoven 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 en de eerste deelgebieden zijn afgerond, 
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 toeristisch-recreatieve inrichting van het Grensmaasgebied.  

Bij de planvoorbereidingen voor het RivierPark zijn ook Consortium Grensmaas, de 
Grensmaas gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 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.  
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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, ondiep stromend 
water en hoger op de oever een mozaïek van kruidenrijke graslanden, struweel en 
ooibossen. 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 (2027) 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.  

                                                             

1 Samen met de Vlaamse locaties gaat het om circa 1300 ha. 
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Het Grensmaasgebied wordt na oplevering opengesteld voor extensieve natuurgerichte 
recreatie.  

 

2.2  Locatie Nattenhoven 
 
Grensmaaslocatie Nattenhoven ligt ten (noord)westen van Nattenhoven en loopt tot aan 
Obbicht. Het grootste deel van het gebied ligt in de gemeente Stein met een noordelijk puntje in 
de gemeente Sittard-Geleen. In beide bestemmingsplannen zijn de gebieden aangeduid als 
‘Natuur na ontgronding’ en ‘agrarisch met waarden’. Voor die laatste bestemming bieden beide 
bestemmingsplannen het College van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid om de 
bestemming te wijzigen in ‘natuurgebied’.  
 
Alle Grensmaaslocaties worden waar mogelijk onderling verbonden, zowel voor recreanten 
(fietsers, wandelaars) als voor grote grazers. Omdat er ten noorden en zuiden van Nattenhoven 
smalle oeverzones liggen is er hier nog geen zekerheid over de mogelijkheid om deze 
verbindingen te realiseren met respectievelijk de Grensmaaslocatie Urmond in het zuiden en 
Grevenbicht in het noorden. Om de doorgang voor de grazers naar het noorden mogelijk te 
maken wordt bekeken of een deel van de werkweg in de Maas hiervoor behouden kan blijven. 
  
Op de locatie Nattenhoven heeft als gevolg van de uitvoering van het Grensmaasproject 
functieverandering plaatsgevonden van landbouw naar natuurontwikkeling. De 
rivierverruiming op de locatie Nattenhoven is beperkt tot een smalle strook en daarom is er 
geen ruimte voor een stroomgeulverbreding. De verruiming bestaat nu vooral uit een 
weerdverlaging langs de oever met een breedte van ca. 100 meter ter vergroting van de 
hoogwaterveiligheid en een uitbreiding van het areaal aan riviergebonden ecotopen. Het 
toegepaste ontwerpprincipe is zichtbaar in onderstaande figuur. 

  

 

Figuur 2.2 - Ontwerpprincipe zoals op veel Grensmaaslocaties toegepast (illustratie: Jeroen Helmer, ARK) 

 

Door de zone langs de rivier te verlagen is de inundatiefrequentie in deze gebieden 
toegenomen, zodat de rivierdynamiek weer meer toegang krijgt tot het gebied. Bij de 
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verlaging is op de meeste plaatsen gegraven tot in het onderliggende grind, dat na 
oplevering het nieuwe maaiveld zal vormen.  

De dekgrond die vrijkwam bij de weerdverlaging is in de locatie zelf geborgen in een ca. 75 
m brede dekgrondberging langs de oostzijde van de locatie. Omdat het verplaatsen van de 
hoofdgasleiding, die dwars door de locatie ligt, veel geld zou kosten is besloten om de leiding 
niet te verleggen en om de ingrepen in de locatie Nattenhoven te beperken tot wat strikt 
noodzakelijk is voor het behalen van de (hoogwater)doelstellingen. In 2018 is een 
aanpassing in het eindontwerp doorgevoerd en zal uit het oogpunt van ecologische 
optimalisatie een areaal hoge grindmilieus worden gerealiseerd (zie 2.4). 

 

2.3  Toekomstbeeld  

Het POL-Grensmaas (2005) geeft het volgende toekomstbeeld voor locatie Nattenhoven: 

De locatie Nattenhoven is een sedimentatiegebied. Grind dat stroomopwaarts van Berg 
erodeert wordt door de rivier naar het noorden vervoert en passeert de flessenhals bij Berg 
met relatief hoge snelheid. In het verleden bestond de uiterwaard in Nattenhoven uit een 
brede, lage weerd waardoor de stroomsnelheid van de rivier fors afnam en er veel grind 
kon worden afgezet in de locatie; de grindeilanden Steengrind en Paals zijn hiervan 
getuigen. Aangezien de rivierverruiming op de locatie Nattenhoven beperkt blijft tot een 
smalle strook weerdverlaging is er weinig ruimte voor sedimentatie van grind; de locatie 
zal morfologisch gezien weinig actief zijn. Bovendien kan erosie van de oever niet worden 
toegestaan in verband met de aanwezigheid van de hoofdtransportleiding. 
De ingrepen op de locatie Nattenhoven beperken zich tot een smalle strook weerdverlaging 
langs de oever. Hierdoor zullen de rivierwaterstanden niet veel dalen2. De huidige oever en 
het onderste deel van de smalle weerdverlaging zullen nog veelvuldig overstromen 
waardoor deze zone weinig begroeid zal raken. Het bovenste deel van de weerdverlaging 
zal begroeid raken met zachthoutooibos. De onvergraven natuurgebieden en de 
dekgrondberging liggen nog hoger waardoor hier wellicht hardhoutooibos kan ontstaan. 
Alle ecotopen zijn aanwezig op de locatie Nattenhoven, echter minimaal en in smalle zones. 

 

 

2.4  Ecologische optimalisatie  

In 2016 namen Natuurmonumenten en Consortium Grensmaas het initiatief om waar 
mogelijk in de verschillende Grensmaaslocaties ecologische optimalisaties door te voeren. 
Het gaat doorgaans om ingrepen met een bescheiden omvang, die het ecologisch 
functioneren van het gebied ten goede komen. Een van die optimalisaties betreft het alsnog 
verwijderen van de dekgrond van delen die eerder als onvergraven natuur zijn aangewezen. 
Bij deze natuurmaatregel wordt de voedselrijke dekgrond afgegraven tot op het 
onderliggende grindoppervlak (zie figuur 2.4a). Het grind zelf wordt niet vergraven; er vindt 
dus geen extra grindwinning plaats. De dekgrond wordt vervolgens, samen met de dekgrond 
die al uit het gebied afkomstig is, geborgen in de dekgrondberging Trierveld. 

                                                             

2 In de praktijk is er wel degelijk sprake van een waterstandsdaling. 
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Figuur 2.4a – principeschets dekgrond afgraven t.b.v. extra hoge grindmilieus 

 

Het centrale deel van Nattenhoven bestaat uit onvergraven natuur en er liggen daarom 
goede kansen voor het afgraven van de dekgrond volgens het principe uit figuur 2.4a. Bij het 
bepalen van het te verlagen gebied is rekening gehouden met de ligging van de leiding van 
de Nederlandse Gasunie en een particulier perceel dat bereikbaar moest blijven. Uiteindelijk 
kan ca. 12 ha verlaagd worden van het centrale deel van het plangebied tot op het 
onderliggende grind. De deklaag is hier meestal niet dik (ca. 75 – 125 cm) en het nieuwe 
maaiveld dat dan uit onvergraven grind bestaat, ligt daarom relatief hoog.  

 

Figuur 2.4b – Oorspronkelijke ontwerp (links) en gewijzigd ontwerp (rechts) 
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De vrijkomende dekgrond wordt afgevoerd naar de dekgrondberging Trierveld. Deze 
aanpassing is besproken met de betrokken partijen, omwonenden en de betrokken 
bevoegde gezagen en is positief ontvangen. 

 

2.5  Rivierkundige optimalisatie  

In het oorspronkelijke ontwerp bleef een kort traject onvergraven ter plaatse van de 
oversteek van de gasleiding van de Nederlandse naar Belgische oever. Na nadere 
bestudering van de exacte diepteligging van de leiding bleek hier toch een beperkte 
rivierverruiming mogelijk te zijn. Omdat het een ontgraving betrof t.b.v. ‘de realisatie van 
een infrastructureel werk’ was het wijzigen van de vergunning Ontgrondingenwet niet 
nodig. Dit is met provincie Limburg afgestemd. Deze afwijking is verankerd in de 
Watervergunning die door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is afgegeven. 

Het voordeel van deze extra rivierverruiming is dat dit traject daardoor minder als een 
flessenhals gaat functioneren en de stroomsnelheden bij extreme afvoeren minder groot 
worden. De plaats van de verruiming is versterkt met steenbestorting om erosie van de 
bodem boven de leiding te voorkomen.  
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3.Toelichting eindinrichtingsschets 
 

3.1  Inrichtingsplan 

De inrichting (zie figuur 3.1 op de volgende bladzijde) komt, buiten de in paragraaf 2.4 
genoemde  onderdelen die aangepast zijn, overeen met het streefbeeld uit het POL-
Grensmaas. Conform het Programma van Eisen (PvE, 1 juli 2005) wordt voor Nattenhoven 
ca. 59 hectaren natuur (vergraven + onvergraven) opgeleverd. De ontgraving in het gebied 
zal in 2020 afgerond worden.  

Weerdverlaging 

De rivierverruiming bestaat hier alleen uit een weerdverlaging, die als een langzaam 
aflopend terrein uitgegraven wordt vanaf de insteeklijn aan de bovenzijde tot op de rand van 
het zomerbed. Eventuele grindbanken op de oever zijn daarbij gespaard. Door de vergraving 
krijgt het terrein vrijwel overal een grindige ondergrond en wordt opgeleverd met een 
bodem van onvergraven toutvenant. De vergraven zone is gemiddeld ca. 100 meter breed. 
Aan de oostzijde gaat de grindige bodem volgens het oorspronkelijke ontwerp in de laatste 
paar meter over in een bodem bestaande uit dekgrond. Deze dekgrond is echter in het 
geoptimaliseerde ontwerp vergraven, zodat het grindige milieu van de weerdverlaging 
verder loopt.  

Dekgrondberging en geulen 

De dekgrondberging is na het uitgraven van het grind weer opgevuld met dekgrond uit de 

locatie. De opvulling blijft gemiddeld genomen onder de hoogte van het oorspronkelijke 

maaiveld, zodat een geulvorm resteert, die van noord naar zuid door het gebied loopt (gele 

zone in figuur 2.4b). Halverwege de dekgrondberging ligt een kort stukje onvergraven 

gebied waar de gasleiding de dekgrondberging oversteekt. De maaiveldhoogte van dit deel 

bedraagt ca 34 m +NAP, wat betekent dat hier zelfs bij een afvoer van 4.600 m3/s nog geen 

water overheen stroomt. De dekgrondberging zal dus nooit mee stromen tijdens hoogwater 

en bestaat als het ware uit twee losse gedeelten. In het detailontwerp voor de 

dekgrondberging is hier rekening mee gehouden en is een ontwerp gekozen (zie 3.1) dat 

aansluit bij de karakteristieken van de Maas, waarbij eenzijdige geulen altijd alleen 

benedenstrooms zijn aangetakt. Het zuidelijke deel tot aan de gasleiding is daarom in het 

detailontwerp relatief wat hoger aangelegd en ligt gemiddeld op ca 32,5 m +NAP.  Er is 

daarom ook geen sprake meer van een ‘zuidelijke geul’; het terrein sluit in het zuiden 

grotendeels aan op het omliggende gebied, zodat slechts een geringe verlaging in het nieuwe 

maaiveld ontstaat.  In de tweede helft van de dekgrondberging, voor de gasleiding is het 

terrein lager, zodat hier een strangvormige laagte resteert. 

Het noordelijke deel van de dekgrondberging, ten noorden van de gasleiding, is lager 

aangelegd om de mogelijkheid te benutten om hier, tenminste een deel van het jaar, 

grondwater aan te trekken. De bodem van de dekgrondberging is hier daarom lager 

aangelegd dan de top van het grind aan weerszijden van de dekgrondberging. Deze ligt ter 

plaatse vrij hoog, tussen 30,5 m in het noorden en 31,5 m +NAP in het zuiden, en de bodem 

van de dekgrondberging moet hier dus, liefst ruim onder liggen. Een lage ligging maakt het 

eventueel zelfs mogelijk dat er permanent grondwater naar de dekgrondberging stroomt. 

Het grondwater direct ten oosten van de dekgrondberging ligt echter een groot deel van het 

jaar op ca. 28,5 m +NAP en dat betekent dat de dekgrondberging zo laag zou komen te liggen 
dat hij ook vaak (ca. 100 dagen per jaar) vanuit de Maas inundeert. De kans op een goed 

ontwikkeld kwelmilieu is dan niet groot en zo’n lage ligging is daarom niet wenselijk. 

Daarom is uitgegaan van een hoogte van 29,5 m +NAP in het zuidelijk deel van de 
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noordelijke dekgrondberging, langzaam aflopend naar ca 29 m +NAP bij de uitmonding in de 

weerdverlaging bij Obbicht. Deze hoogte betekent dat de dekgrondberging ca. 45 dagen 

inundeert. De kans bestaat dat het grondwaterpeil ten oosten van de dekgrondberging door 

opstuwende werking die de dekgrond veroorzaakt, in ieder geval een deel van het jaar, wel 

tot aan de bodemhoogte van de dekgrondberging zal komen. In het meest zuidelijke deel van 

de dekgrondberging ligt een kleine, ca. 20 cm diepe afvoerloze laagte, waar dit water zich 

dan kan verzamelen voordat het naar het noorden afstroomt. 

De dekgrondberging loopt langzaam af in noordelijke richting, zodat deze na een inundatie 

wel weer leeg stroomt. Het meest noordelijk deel van de dekgrondberging ligt ca 1 m lager 

dan het er aan grenzende terrein van de weerdverlaging. In het terrein fungeert deze hoogte 

als een drempel, waardoor het Maaswater pas bij verhoogde afvoeren (> 750 m3/s) in zal 

stromen. Omdat de benedenstrooms aangetakte dekgrondberging als de Maas wel over de 

drempel stroomt, tegen de stroom in wordt opgevuld  verliest het  instromende water al snel 

het slib en wordt dan snel helder. Als er tevens een grondwaterstroom vanuit de 

dekgrondberging in de richting van de Maas stroomt, dan zal het slib zelfs grotendeels 

buiten de dekgrondberging blijven, waardoor het daar ontstane moerasje niet te snel 

ophoogt met een nieuwe laag klei.   
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Figuur 3.1 – de indicatieve inrichtingsschets voor locatie Nattenhoven 
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Onvergraven natuur 

In het oorspronkelijke ontwerp zou het centrale terrein van de locatie volledig onvergraven 
blijven, maar na het besluit tot een ecologische optimalisatie is dit deel toch grotendeels 
vergraven, door de dekgrond af te graven tot aan het onderliggende grind (zie figuur 2.4b en 
zie het volgende kopje). In het centrale terrein liggen twee zones die niet vergraven worden: 
een strook boven en aan weerszijden van de hoofdtransportleiding en een particulier 
perceel.  Langs de oostelijke rand van de locatie blijft een strook onvergraven over. In de 
zuidelijke helft is deze circa 100 meter breed, in het noordelijk deel slechts ongeveer 10 
meter.  

Hoge grindmilieus 

Door het vergraven van de dekgrond in het kader van de ecologische optimalisatie wordt 

een hoog grindmilieu geschapen. Omdat de deklaag hier vrij dun is, ligt het grind er zo hoog 

dat het in de toekomst maar zeer zelden (ca. 2 tot 10 dagen per jaar) zal overstromen. 

Dergelijke hoge, niet vaak overstroomde grindoppervlakten zijn zeer schaars in het 

Grensmaasgebied en in het hele (Nederlandse) Grensmaasproject worden tot nu toe alleen 

zeer lokaal kleine oppervlakten gerealiseerd. Uit inventarisaties blijkt dat deze kleine 

gebieden al na enkele jaren een bijzondere samenstelling van planten en dieren herbergen. 

De circa 12 hectare van dit milieu die in Nattenhoven is gerealiseerd is meer dan alle andere 

gebieden binnen het Grensmaasgebied bij elkaar. Het historische reliëf dat weer aan het 

oppervlakte ligt watert af in noordelijke richting, wat gunstig is omdat dit verhindert dat er 

snel klei zal bezinken op het grind tijdens een incidentele overstroming. Herprofilering van 

het grindige terrein, dat aan de oppervlakte komt na de vergraving, was daarom niet nodig. 

 

3.2  Vegetaties 
 

Door het afgraven is het voedselrijke landbouwdek vrijwel in de gehele locatie verdwenen 

en doordat op veel plaatsen een grindige oppervlak is ontstaan, soms met daarin enig reliëf, 

is er een gunstige uitgangspositie voor natuurontwikkeling. De terreingedeelten die 

vergraven zijn worden ruw en kaal opgeleverd en de natuur zal het vervolgens spontaan 

kunnen koloniseren. De laagste delen tot aan de gemiddelde waterlijn overstromen meer 

dan de helft van het jaar en blijven vrijwel onbegroeid op pioniervegetaties na. Deze zone is 

in Nattenhoven maar smal. Juist boven de gemiddelde waterlijn ontwikkelt zich wel een 

permanente begroeiing. De ervaring in andere locaties laat zien dat hier vrij veel zand en slib 

neerslaat in de vegetatie en daardoor ontstaat hier een vegetatiezone die bestaat uit 

ruigteplanten. Hier kiemen ook vaak wilgen. Ook deze zone is vrij smal in Nattenhoven.  

 

Boven de lijn die bij een afvoer van ca 500 m3/s overstroomt (ca 50 dagen per jaar) bezinkt 

minder slib en blijft het grindoppervlak wel aan de oppervlakte aanwezig, wat de kans op 

bijzondere vegetaties groot maakt. Het hoge grindmilieu strekt zich verder uit over het hele 

westelijke dele tot aan de dekgrondberging. Het bevindt zich daarmee ook op de hoogste 

delen van het terrein. Daar inundeert het terrein nog wel, maar niet vaker dan eens in de 2 

tot 5 jaar en steeds kortdurend, wat de kans op hoge floristische waarden en insectenfauna 

verder vergroot. Dit bijzondere milieu vormt een waardevolle aanvulling voor het 

Grensmaaslandschap. 
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Op de dekgrondberging zal zich vanwege de voedselrijkere bodem een andere vegetatie 

ontwikkelen, bestaande uit een mozaïek van grasland, struweel en bos. In de strangvormige 

laagte in het deel ten zuiden van de gasleiding blijft na een hoogwater of na veel regen lang 

water staan, zodat zich hier graslanden zullen  ontwikkelen met meer vochtminnende 

planten. Hier zullen ook in de eerste jaren op de nog open bodem wilgen en elzen kiemen. In 

het noordelijk deel van de dekgrondberging is de ontwikkeling afhankelijk van de mate 

waarin grondwater tot op de dekgrondberging uit stroomt. Dit is op voorhand niet precies te 

zeggen en zal van jaar tot jaar ook verschillen. De omstandigheden zullen er een deel van het 

jaar zo nat zijn dat er, in enkele depressies ook permanent water zal bevinden. Vanwege de 

kwelstroom kan zich met name in de oostelijke oever een grondwaterafhankelijke vegetatie 

ontwikkelen in de zone waar onvergraven grind aan de oppervlakte ligt. Ook in dit deel is er 

een grote kans op ontwikkeling van bos. 

 

Op de delen waar de dekgrond niet is afgegraven, zowel in het centrale deel als langs de 

oostrand zal zich op de voedselrijke bodem een meer grazige vegetatie ontwikkelen waarin 

verspreid ook struiken en bomen zullen kiemen zodat op termijn een meer halfopen 

landschap ontstaat. De floristische waarde van deze hoge voedselrijke bodems zal voorlopig 

niet hoog zijn, maar in andere delen van het Grensmaasproject is nu al zichtbaar dat er na 

enkele jaren ontwikkeling wel veel meer plantensoorten zich zullen vestigen. 

 

De vegetatiekaart, zoals die voor de rivierkundige berekeningen is gebruikt, is afgebeeld in 

figuur 3.2. Omdat de natuur langs de Grensmaas zal worden beheerd als een zelfregulerend 

natuurgebied, zal de vegetatie zich uiteindelijk naar verwachting anders ontwikkelen. In het 

beheerplan Nattenhoven wordt uitgebreider ingegaan op de vegetatieontwikkeling en het 

beheer daarvan. 
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Figuur 3.2 – de vegetatiekaart uit de vergunning voor Nattenhoven   
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3.3 Eigendom en beheer 

Natuurmonumenten wordt eigenaar van alle gronden binnen de projectlocatie Nattenhoven. 
Eén perceel is (nog) in particulier bezit. In principe zal het beheer binnen de projectlocatie 
uitgevoerd door Natuurmonumenten en zal het hele gebied 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 principe-overeenkomst 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 
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 het Beheerplan Nattenhoven.  
 



 DO-GM-PLA-0070     blad 18 van 31 

 

3.4 Toegankelijkheid 

3.4.1 Struinen 

Het gebied wordt over de gehele lengte begrensd door een raster langs de dijk. De 
toegankelijkheid is geregeld via klaphekjes. Centraal ligt een toegangshek voor de 
beheerder. 

In het gebied is een aantal struinpaden voorzien (zie figuur 3.1). De ligging op de kaart is 
indicatief; struinpaden worden 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 
op andere plekken struinpaden ontstaan. In de winter zal een groot deel van de struinpaden 
niet te betreden zijn. Na de winter, als in de lagere delen van het gebied 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. 

In het noordelijke deel van de dekgrondberging zal vaak langer water blijven staan, zodat 
hier niet gewandeld kan worden. Het er aan grenzende hogere deel van de weerdverlaging is 
echter wel 320 dagen per jaar over te steken, dus zijn hier geen extra voorzieningen nodig 
voor wandelaars. Op termijn erodeert deze hogere grindzone mogelijk wat. Het is niet de 
intentie om die dan te herstellen voor de wandelaars. De oversteek blijft ook dan nog een 
groot deel van het jaar mogelijk. Naast wandelaars zullen natuurliefhebbers en sportvissers 
van het gebied gebruik maken. Er zijn geen speciale voorzieningen voor deze groepen. 
 

3.4.2 Gebruik door schutterij 
 
Schutterij Sint Hubertus mag gebruik maken van een deel van locatie Nattenhoven. Er  
 

 
 
Figuur 3.4.2 – toelichting gebruik door schutterij Sint Hubertus 
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is een gebied van 2 hectare gemarkeerd (zie figuur 3.4.2: witte rechthoek). Tijdens 
Schuttersfeesten mag dit gebied als kogelvang dienen.  Aan de hand van de jarenlange 
ervaring van de schutterij zal 90 % van de kogels teruggevonden worden. 
Natuurmonumenten heeft toestemming gegeven om in dit gebied hiervoor te gebruiken en 
er de kogels terug te zoeken. De verdere afspraken worden toegelicht in het beheerplan 
Nattenhoven. 
 

3.4.3 Informatievoorzieningen 

De informatievoorzieningen zijn gelijk aan die op de overige Grensmaaslocaties. Er zijn 
informatievoorzieningen van Rivierpark Maasvallei en Natuurmonumenten. Conform het 
Programma van Eisen is er voor het gebruik van het gebied door bewoners en bezoekers 
centraal in Nattenhoven een informatievoorziening in de RivierPark Maasvallei stijl. 

 
              

3.5 Civieltechnische werken 

3.5.1 Oeverbescherming 

De meeste overbescherming die in de locatie aanwezig was is verwijderd, behalve nabij de 
Gasleiding (zie hierna) en in het uiterste noorden waar de Maas direct onderlangs Obbicht 
loopt. Hier is de al aanwezige steenbestorting in takt gelaten, met als doel hier erosie te 
voorkomen.  

3.5.2 Kabels en leidingen 

Centraal door het gebied, van oost naar west, loopt een gasleiding (zie bijlage 4). Aan 

weerszijden blijft 5 meter onvergraven, met een talud dat 1 op 10 afloopt naar het vergraven 

terrein rondom. Het westelijk deel van het onvergraven terrein boven de gasleiding ligt tot 

0,5 m hoger dan de 4.600 m3/s waterlijn en zal dus nooit overstromen. Dit gebied kan als 

een hoogwatervlucht plaats fungeren. Het centrale deel ligt 2 meter lager en overstroomt 

vanaf een afvoer van ca 2.000 m3/s (eens in de 5 jaar). Het oostelijk deel van leiding ligt 

weer hoger en sluit aan op de hoge, niet overstromende rug die de dekgrondberging 

oversteekt. 

Daar waar de gasleiding de Maas passeert is de dekgrond ook verwijderd om een bredere 

doorgang voor het Maaswater te kunnen garanderen bij hoge afvoeren. Het gedeelte waar de 

leiding daardoor minder dekking heeft, is deze extra versterkt met steenbestorting. De 

overzichtstekening is opgenomen in bijlage 5. 

3.5.3 Grenspalen 

Op de Nederlandse oever zijn op verschillende plaatsen grenspalen aanwezig die de grens 

tussen Nederland en België markeren, waaronder bij Nattenhoven. 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 in het traject Nattenhoven heeft een waterstanddaling tot gevolg van ca 
25 tot 50 cm (zie fig 4.1). Omdat ook de  andere locaties in deze cluster (Grevenbicht en 
Koeweide) effect hebben in Nattenhoven  bedraagt  de totale waterstanddaling onder 
maatgevende omstandigheden er ruim 2 meter . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1. Mate van waterstanddaling bij maatgevende omstandigheden ter hoogte van Nattenhoven als 
gevolg van de stroomgeulverbreding ter hoogte van Nattenhoven. 
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Met de bereikte waterstanddaling wordt voldaan aan de taakstelling die voor dit deel van de 
Maas geldt. De waterstanddaling die de locatie Nattenhoven en de andere locaties in de 
cluster worden veroorzaakt werkt stroomopwaarts ook nog sterk door. In figuur 4.1 is  de 
mate van waterstanddaling weergegeven.  

 

4.2 Stroomsnelheden 
 

In figuur 4.2a t/m e is de stroomsnelheid afgebeeld bij verschillende afvoeren vanaf een 

gemiddelde afvoer (ca 200 m3/s) tot hoge afvoer (2.150 m3/s), die eens in de ca 5 jaar 

optreedt.  Bij de lagere afvoeren (200 en 400 m3/s) stroomt al het water nog door het 

zomerbed. De stroomsnelheid is ook bij deze lagere afvoeren al vrij hoog (tot 2 m/s) omdat 

het zomerbed vrij smal is.  Boven deze afvoeren gaat een deel van het water over de nieuwe 

weerdverlaging stromen. Maar omdat het grootste deel van het water in het oorspronkelijke 

zomerbed blijft stromen, nemen de stroomsnelheden verder toe tot ca 2,5 m/s bij een afvoer 

van 1.150 m3/s. Ook bij nog hogere afvoeren neemt de stroomsnelheid nog verder toe, tot > 

3,5 m/s, omdat delen van de weerd erg hoog zijn en daar pas boven de 2.000 m3/s het 

eerste water gaat stromen.   

 

Figuur 4.2a. Stroomsnelheden bij 200 m3/s (links) en 400 m3/s (rechts). Voor de legenda zie figuur 4.2c. 
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Figuur 4.2b. Stroomsnelheden bij 800 m3/s (links) en 1150 m3/s (rechts). Voor de legenda zie figuur 4.2c. 

 

Figuur 4.2c. Stroomsnelheid bij 2150 m3/s (links) en legenda figuren 4.2 a-c voor waterniveau (rechts).  
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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. inundatie bij 50 m3/s en 250 m3/s (overschrijding resp. ca 300 en 110 dagen per jaar). 

Figuur 4.4b. inundatie bij 500 m3/s en 1.000 m3/s (overschrijding resp. 45 en 10 dagen per jaar). 
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Tot de gemiddelde afvoer van ca. 250 m3/s (iets meer dan de helft van het jaar) overstroomt 
alleen een ca. 25 tot 50 m brede strook langs de Maas en blijft verder het hele gebied droog. Bij 
verder oplopende afvoer wordt de strook langs de Maas die geïnundeerd raakt steeds breder: bij 
500 m3/s (ca 45 dagen per jaar) is deze 75 tot 100 m breed en bij 1.000 m3/s (ca 10 dagen per 
jaar) 150 tot 200 m breed. Vanaf een afvoer van ca 500 m3/s vult het noordelijke deel van de 
dekgrondberging zich ook met water. Eerst hoopt zich grondwater op dat niet meer naar de 
Maas weg kan stromen en vanaf 750 m3/s stroomt ook Maaswater in. Verspreid in het terrein 
liggen verder enkele laagtes die vanaf 1.000 m3/s door rivierkwel gevuld raken. 
 

 
Figuur 4.4c. Inundatie bij 2.000 m3/s en 3.000 m3/s (overschrijding resp. 1x per 5 jr  en 1x per 75 jr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.4d. Inundatie bij 3.600 m3/s 
(overschrijding 1x per 300 jaar). 
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Pas bij afvoeren boven de 1.500 m3/s (enkele dagen eens in de 2 jaar) overstromen ook de 
hogere delen en vanaf 2.000 m3/s (eens in de 5 jaar) overstroomt het laagste deel boven de 
hoofdtransportleiding. Het westelijke deel is dan enige dagen een eilandje. Bij nog hogere 
afvoeren overstroomt een steeds groter deel van het gebied, maar dit komt maar zelden 
voor. Ook bij de hoogste afvoeren van 3.000 m3/s (eens in de 75 jaar) zijn er nog steeds vrij 
grote hoogwatervrije terreinen. Tussen 3.000 m3/s en de maatgevende afvoer en 3.600 
m3/s verandert er dan nog maar weinig. Het waterpeil in de rivier stijgt wel, maar er wordt 
nauwelijks extra gebied geïnundeerd.  
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Bijlage 1 – geoptimaliseerd eindontwerp  
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Bijlage 2 – hoogtekaart 
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Bijlage 3 – eigendomskaarten 10-09-2018 

 

  



 DO-GM-PLA-0070     blad 30 van 31 

 

Bijlage 4 – NGU-leiding 
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Bijlage 5 – Overzichtstekening Nattenhoven 
 

 


