


Centraal bij de uitvoering van het Grensmaasproject staat dat  
de verbreding van de rivier (door grindwinning) naast hoog
waterveiligheid, ook moet zorgen voor grootschalige natuur
ontwikkeling. Daarbij worden er geen bomen en planten aan
geplant. Het is aan de natuur wat er spontaan ontstaat. Het gaat 
hierbij om 1.000 hectare die zoveel mogelijk aaneen gesloten is en 
deel uitmaakt van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei.

Landschap
Het landschap rond de rivier verandert ingrijpend. Wat eens een
smalle rivier was tussen hoge oeverwanden, grenzend aan voor namelijk 
landbouwgronden, verandert nu naar een brede rivierbedding omsloten 
door natuurgebieden. De Maas kan daardoor op een natuurlijkere wijze 
stromen en haar weg zoeken. Spontane natuurontwikkeling bepaalt 
mede hoe het landschap vorm krijgt. Uitgangspunt bij het vegetatiebe
heer van de Grensmaas is een optimale balans tussen natuurkwaliteit en 
hoogwaterveiligheid.

Volop diversiteit
In de Maasvallei grazen kuddes wilde paarden of runderen en het 
landschap biedt een grote diversiteit aan begroeiing. Van bos en 
struikgewas tot ruigte en grasland. Ook bijzondere pioniersoorten
krijgen hier de kans te groeien. Zowel in het grasland als op de
hogere grindbanken. In het water krijgen waterplanten en vissen weer 
de ruimte. Grindstranden, grindeilanden en grindtongen trekken veel 
watervogels aan, terwijl weer andere soorten een geschikte leefom
geving vinden in bijvoorbeeld bos, struweel of moeras. Uiteindelijk 
ontstaat zo nieuwe, gevarieerde riviernatuur met grasland, open grind, 
struweel en ooibos. Deze landschappen bieden zowel natte als droge 
leefgebieden, wat de diversiteit in planten en dieren alleen maar verder 
bevordert.

Grote aantallen vogels
Wie nu de natuurgebieden bezoekt langs de Grensmaas bij Borgharen en 
Itteren, of elders langs de Grensmaas, staat versteld van de grote aantallen 
vogels. Je ziet er verschillende soorten steltlopers foerageren langs het 
water. In de ruigtes en jonge ooibossen leven veel zangvogels. De kleine 
plevier broedt op de grindbanken, terwijl grasmussen en roodborsttapui
ten de opkomende struiken gebruiken als podium om te zingen.

Zoogdieren, reptielen en amfibieën
Grote hoefdieren, bevers, dassen, maar ook vleermuizen en andere
kleine zoogdieren zoals de hermelijn, bunzing, wezel, bosmuis en
spitsmuis profiteren van de nieuwe inrichting. Ook voor reptielen en 
amfibieën zal dit een keur aan nieuwe leefgebieden opleveren.

Beheer van de natuurgebieden
De nieuwe natuurgebieden worden beheerd door Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Er worden in het gebied geen 
bestrijdingsmiddelen of kunstmatige meststoffen gebruikt. Galloway 
runderen en Konikpaarden lopen vrij rond in de natuur. Deze zelfred
zame dieren grazen, snoeien, bemesten en schillen bomen (halen de 
bast van bomen) en zorgen voor paadjes. Ook verspreiden ze planten 
doordat ze in hun vacht de zaden van veel plantensoorten met zich 
meedragen. Met het oog op de hoogwaterveiligheid en de natuur is 
naast het begrazingsbeheer soms aanvullend beheer nodig, zoals het 
verwijderen van teveel wilgengroei. 

Recreatie
De natuurgebieden aan beide zijden van de Grensmaas zijn vrij
toegankelijk. De website van Rivierpark Maasvallei biedt volop informatie 
over deze voor Nederland unieke grindrivier en de mogelijkheden om er 
van te genieten. Overigens kunt u op dwaalfilm.eu vanuit de luie stoel 
dwalen langs de Grensmaas.

Feiten en cijfers
• Het Grensmaasproject levert ruim 1.000 hectare nieuwe natuur op.
• De nieuwe natuurgebieden maken deel uit van het grensover-

schrijdend Rivierpark Maasvallei dat 35 kilometer lang is en zal 
uitgroeien tot een gebied van 2.500 hectare groot.

• De Grensmaas biedt aan beide zijden van de Maas, in Nederland 
en Vlaanderen, mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

• In het gebied lopen grazende kuddes Konikpaarden en Galloway 
runderen rond.

• Naast de begrazing is soms aanvullend vegetatiebeheer nodig.
• Zo’n 50.000 Limburgse basisschoolkinderen maakten in de  

afgelopen 25 jaar tijdens ARK-veldlessen kennis met een aantal 
belangrijke thema’s van deze tijd: waterberging, klimaat-
verandering, delfstoffenwinning en natuurontwikkeling. En dat 
doen ze nu nog steeds. Tijdens de veldles ligt de nadruk op zelf  
ontdekken, ervaren en beleven.

• Delen van de Grensmaas zijn aangewezen als Natura 2000- 
gebied. Dat betekent dat bepaalde plant- en diersoorten,  
en hun leefgebied, actief beschermd moeten worden. 

• De nieuwe, natuurlijkere, inrichting past ook bij de doelen van 
de Europese Kaderrichtlijn Water om onze wateren weer  
ecologisch gezond te maken.
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