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RUIMTE VOOR DE RIVIER

Het RivierPark Maasvallei is een langgerekt, grensover-
schrijdend landschap aan beide oevers van de Maas, daar 
waar ze de grens vormt tussen Vlaanderen en Nederland en 
tussen de beide Limburgen. Het landschap werd en wordt 
er in grote mate bepaald door de Maas: een regenrivier die 
zich na de laatste ijstijd insleet in een dik grindpakket, en op 
dit traject een enorme dynamiek vertoont. Langs vele oude 
en nieuwe meanders kronkelt ze door de alluviale vlakte, die 
pas ter hoogte van Kinrooi en Maasgouw terug breder wordt 
en overgaat van een grind- naar een zandbodem. 

De dynamiek van de Maas langs dit ongestuwde en onbe-
varen traject - het enige op haar gehele loop van Frankrijk 
tot Rotterdam - varieert van 10m³/s in droge periodes tot 
3.000m³/s bij langdurige regenval in het Maasbekken. Een 
rivierdynamiek van die schaal (x300) is ongezien in Vlaan-
deren en Nederland. De overstromingen van de jaren ’90 
waren dan ook een wake up call: de steeds harder inge-
snoerde rivier kreeg vanaf de jaren 2000 terug meer ruimte 
door het combineren van hoogwaterveiligheidsdoelen, 
natuurontwikkeling en grindontginning. Het (economisch) 
inslapen van de regio door het wegvallen van de scheep-
vaart sinds de 19e eeuw, werd zo omgebogen naar een troef 
voor bewoners en bezoekers. 

Echter werd bij de overstroming in juli 2021 duidelijk dat de 
huidige en geplande verbredingswerken aan de rivier on-
voldoende zullen zijn in het licht van de klimaatverandering: 
er stroomde maar liefst 3.260m³/s doorheen het systeem. 
Aan de andere kant stellen periodes van langdurige droogte 
de opnieuw ontstane riviernatuur op de proef. Verdere 
ontwikkeling van het gebied volgens de definitie van Land-
schapsparken is daarom eenvoudigweg een noodzaak. Die 
noodzaak biedt echter ook volop kansen. De doorwinterde 
gebiedscoalitie die steeds op zoek gaat naar een win-win 
tussen sectoren en tussen beleid en praktijk, staat klaar om 
dat mee waar te maken.

OMVANG EN SAMENHANG

De samenhang in het RivierPark Maasvallei, dat groten-
deels samenvalt met de alluviale vlakte tussen Maastricht 
in het zuiden en Kinrooi in het noorden, wordt bepaald 
door slechts enkele ruimtelijke dragers: de rivier met haar 
kenmerkende rivierbed met maasmeanders en uiter-
waarden; het snoer van Maasdorpen en tussenliggende 
kasteeldomeinen in een herkenbare architectuur; en de 
overgang naar de hoger gelegen terrassen van de Hoge 
Kempen of het Heuvelland (NL). Op die overgangen ont-
stonden belangrijke structuren zoals de N78 of de kanalen. 
De beleving van de samenhang is die van een langgerekt 

groen lint waarin open natuurgebieden afwisselen met 
agrarisch landschap en bewoning.  Via veerponten wisselen 
zowel bewoners als bezoekers van oever –en dus van land. 
Hoewel dat niet zo aanvoelt: de Maasvallei kent zowel een 
morfologische als een culturele samenhang. 

LANDSCHAPSKWALITEIT

Op vlak van landschapskwaliteit getuigt het erfgoed van 
een rijke geschiedenis als vruchtbaar vestigingsoord, wat 
vooral tot uiting komt in de Maasdorpen en kasteeldo-
meinen. Verstedelijking is vooral aan de Vlaamse oever 
een groot aandachtspunt, hoewel de dorpskernen veelal 
bewaard bleven. De N78 is een lange strook van verstede-
lijking en bedrijvigheid geworden, en kan er inzake land-
schapskwaliteit helaas alleen maar op vooruit gaan. Het 
belang van de enkele resterende open ruimte kansen langs 
de N78 kan niet onderschat worden. Naast Landinrichting is 
een erkenning als Landschapspark een belangrijke hef-
boom om werk te maken van de verbinding en ontsnippe-
ring tussen de Hoge Kempen en de Maasvallei. Tussen de 
N78 en het winterbed van de rivier  is landbouw de groot-
ste grondgebruiker. Meer multifunctionaliteit, met zowel 
ontwikkelmogelijkheden voor landbouwers als een betere 
groenblauwe dooradering van het landschap – oa door de 
versterking van de zijbeken naar de Maas – is nodig. In het 
rivierbed zelf ligt de nadruk op natuurwaarden. Terwijl het 
areaal natuur het laatste decennium verdubbelde door de 
grootschalige herinrichting van het rivierbed, ging de bio-
diversiteit nóg sterker vooruit (een verdriedubbeling bij de 
flora, toename diversiteit watervogels enz). Het grensover-
schrijdende streefbeeld waarbij er beheerd wordt vanuit de 
kracht van de rivier en van de jaarrondbegrazing, bleek een 
sterke hefboom. Toch is de beoogde oppervlakte natuur 
nog niet gerealiseerd en zijn de gebieden vaak onvoldoende 
met mekaar verbonden om een geschikte habitat te bieden 
voor kenmerkende soorten. Ook periodes van langdurige 
droogte bedreigen de kwetsbare oever- en onderwaterna-
tuur. 

VAN GRENSMAAS NAAR  
VERBINDENDE MAAS

Het rivierherstel, de natuurontwikkeling en de realisatie 
van recreatieve verbindingen tussen de dorpen, zorgden 
voor een hernieuwde streekbeleving en voor de totstand-
koming van het RivierPark Maasvallei. Ook de recreatieve 
en ecologische omschakeling van voormalige grindgroeves, 
de autovrije dijken en de veerpontjes voegen belangrijke 
troeven toe aan de beleving van de Maasvallei, niet in het 
minst voor haar bewoners zelf. Zij zagen de Maas ingrijpend 
evolueren en maakten er opnieuw hun voordeur in plaats 
van hun achterdeur van. Zo vindt 80% van de bewoners de 
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nabijheid van de rivier, de rust en de open ruimte de groot-
ste troef van het gebied; vindt 92% dat de unieke rivier-
natuur beschermd moet worden, en wil meer dan de helft 
daar zelf een steentje aan bijdragen. De plastic soup die na 
elk hoogwater aanspoelt op de oevers (waar dit op andere 
riviertrajecten rechtdoor de Noordzee instroomt), is daar 
wellicht niet vreemd aan. Tegelijk kent ook de steun voor 
toerisme en de gastvrijheid hoge cijfers, vooral in Maaseik 
en Kinrooi. 

Door de uitbouw van het internationale bezoekerscentrum 
aan de Wissen, de aankoop van het kasteel van Leut door 
toerisme Vlaanderen en de uitrol van ‘kunst aan de Maas’ 
krijgt de (natuur)beleving in het RivierPark binnenkort 
extra impulsen en een inhoudelijke verdieping. Echter is de 
draagkracht van de natuurgebieden en de recreatiedruk 
ook een zorg van verschillende partners in de gebiedscoa-
litie. Door spreiding en bezoekersmanagement, door goede 
recreatieve oostwest verbindingen, maar bovenal door de 
zoektocht naar meer natuur (in plaats van minder toeris-
ten), willen de partners de ‘wilde’ beleving in het RivierPark 
Maasvallei vrijwaren: alleen kunnen zijn met een onbevaren 
rivier, eindeloos mogen struinen, wilde paarden zien drin-
ken… in het hart van de Euregio.   

Hoewel de gebiedscoalitie achter het RivierPark Maasval-
lei aan de Vlaamse oever ontstond, is de structuur en de 
basiswerking sinds 2017 volledig grensoverschrijdend – 
enkel projecten verschillen soms van oever tot oever. Die 
basiswerking is drieledig, met thematische werkgroepen, 
een projectgroep met (ambtelijke) stakeholders, en met 
een bestuurlijk overleg. Zij werken integraal samen – over 
grenzen van sectoren en landen heen – aan de ontwikke-
ling van het RivierPark Maasvallei tot een klimaatbestendig, 
natuurrijk en aantrekkelijk rivierlandschap dat volop beleefd 
wordt door bewoners en bezoekers. Dat kan de gebieds-
coalitie echter niet alleen; het vormt de motivatie van deze 
aanvraag tot erkenning als Landschapspark. 
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