
 

PERSBERICHT ‘MAAS IN BEELD’ 

 Explosieve groei bijzondere flora en fauna 

 Mediterrane soorten nemen toe 

 

Natuur RivierPark Maasvallei floreert 

De nieuwe natuur in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, dat zich uitstrekt tussen 

Maastricht en Thorn aan beide oevers van de Maas, floreert. 

Door de explosieve groei van bijzondere flora en fauna langs de Maas is het RivierPark Maasvallei 

hard op weg een van de meest bijzondere natuurgebieden in Europa te worden. 

Dat is de uitkomst van het onderzoek Maas in Beeld onder leiding van de ecologen Gijs Kurstjens en 

Kris van Looy. Voor het onderzoek deden ze uitgebreide naspeuringen naar de natuurontwikkeling 

aan en op de oevers van Borgharen, Itteren, Geulle aan de Maas en Meers (NL) en Hochter Bampd, 

Herbricht, Kerkeweerd en Negenoord (B).  

Door de omvang en het aaneengesloten karakter van het gebied (inmiddels verdubbeld, tot 1700 ha) 

is het aanbod bloemen en planten verdrievoudigd, waaronder steeds meer mediterrane soorten als 

zichtbaar gevolg van de klimaatverandering. Een 80-tal soorten werden onder de loep genomen.  

Dieren als de aalscholver, de blauwe reiger, de das, het everzwijn, de rugstreeppad, de grauwe 

klauwier en de bever hebben zich definitief gevestigd in het RivierPark. Het aantal vlinders en libellen 

is verdubbeld. De begrazing van de natuur door Gallowayrunderen en Konikpaarden heeft voor meer 

structuur en patronen in een afwisselend landschap gezorgd.  

Trends 

Ook de waterplanten en vissen vertonen positieve trends. Barbeel, kopvoorn en sneep komen 

veelvuldig voor. De visgemeenschap toont daarmee paralellen met de Franse rivier de Allier: ooit het 

grote voorbeeld in de plannen voor een natuurrijke Grensmaas. 

De nieuwe natuur langs de NL-Limburgse Maasoever is een rechtstreeks gevolg van de uitvoering van 

het project Grensmaas vanaf 2007: de rivierverruiming ter verbetering van de waterveiligheid in 

combinatie met de winning van zand en grind. De hoge rivierranden en de landbouwgronden hebben 

de afgelopen tien jaar plaats gemaakt voor lage, natuurlijke oevers. De natuurlijke bedding van de 

Maas is met ruim vijftien kilometer uitgebreid: een vertienvoudiging. Het project Grensmaas loopt in 

de gemeenten Sittard-Geleen en Stein nog tot 2027 en dan wordt er opnieuw zo’n 300 hectare 

natuur aan het RivierPark Maasvallei toegevoegd. De natuurgebieden aan Vlaamse zijde dateren uit 

de jaren negentig van de vorige eeuw, en zijn een stuk verder in ontwikkeling dan aan Nederlandse 

zijde. 

Dynamiek 

De rivierdynamiek is er ook fors op vooruit gegaan, maar de Maas zou volgens de onderzoekers nog 

meer vrij spel moeten krijgen door minder snel in te grijpen bij erosie en te tolereren dat de 

landsgrenzen tussen Nederland en België schuiven doordat de rivier zelf nieuwe beddingen maakt. 

De onderzoekers houden een pleidooi voor een verdubbeling van het natuurgebied, tot minstens 

6000 ha, door het volledige overstromingsgebied langs de rivier tot aan de winterdijken toe te 



voegen aan het RivierPark Maasvallei. Dan komen ook de vestiging van de visarend en de otter in 

beeld. Ook moeten er verbindingen komen met hoger gelegen achterlanden, zoals het Bunderbos en 

het Geuldal in Limburg en de Hoge Kempen en Kempen-Broek in Vlaanderen. De boommarter, de 

wilde kat en de muurhagedis doemen dan ook op langs de Maas. 

Knelpunten 

Toch zijn er ook nog knelpunten. De toenemende periodes van droogte zorgen voor langdurig 

laagwater en minimale stroming in de Grensmaas. Dat zorgt voor overmatige algengroei en tast het 

leefklimaat van vissoorten en libellen aan. Ook de ontwikkeling van ongewervelde waterdieren 

stagneert daardoor. De onderzoekers pleiten voor een slim stuwbeheer waarbij in de nachtelijke 

uren meer water naar de Grensmaas wordt geleid. De negen drempels die zijn aangelegd in de 

Grensmaas, om het grondwater in Vlaanderen op peil te houden, versterken dat effect en zorgen 

voor trajecten met stilstaand water. 

Ook is er overleg tussen Nederland en België nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en sterk 

wisselende waterstanden - door het huidige stuwbeheer - te voorkomen Door die peilverschillen 

wordt flora en fauna in het water aangetast en ontstaat extra slibvorming. Het komt er nu op aan om 

de speerpunten uit het onderzoek om te zetten in acties aan beide oevers.  

 

Het symposium waarin het onderzoek zou worden gepresenteerd, gekoppeld aan excursies, werd 

uitgesteld omwille van covid-19. Op een later tijdstip zullen onderzoekers, beleidsmakers en 

experten met het publiek in dialoog gaan over deze onderzoeksresultaten.   

 

 

 

 

 


