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1.   Inleiding

Algemeen kader
Om de soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden in de toekomst de noodzakelijke kansen te geven, is 
op grond van Europese richtlijnen, de Vogel- en Habitatrichtlijn, een samenhangend Europees netwerk van beschermde 
gebieden aangeduid: het Natura 2000-netwerk. In Vlaanderen zijn 62 Natura 2000-gebieden aangeduid, ook speciale 
beschermingszones (hierna: SBZ) genoemd. Deze gebieden zijn belangrijk om kansen te geven aan soorten en 
habitattypes van Europees belang. Voor Vlaanderen handelt het om 46 habitattypes, 49 dier- en plantensoorten en 55 
vogelsoorten.

Op de lidstaten van de Europese Unie rust de verplichting om de nodige maatregelen te nemen om een ‘gunstige staat 
van instandhouding’ te realiseren voor bijlagesoorten en habitattypes van Europees belang. Om richting te geven aan 
deze maatregelen zijn door de Vlaamse regering doelen op Vlaams niveau (de zogenaamde G-IHD) en per speciale 
beschermingszone (de zogenaamde S-IHD) bepaald. Deze S-IHD zijn, na een intensief overlegproces tussen 2010 en 
2013, vastgelegd in aanwijzingsbesluiten die door de Vlaamse regering definitief werden goedgekeurd op 23/04/2014.

De realisatie wordt gefaseerd en programmatorisch aangepakt. De realisatie van de instandhoudingsdoelen is complex: 
niet alle kennis is al aanwezig, verschillende belangen en personen zijn betrokken, de middelen en tijd zijn beperkt. 
Daarnaast is het belangrijk voor alle betrokken partijen om voortgang te maken. Omdat Vlaanderen zesjaarlijks aan 
Europa moet rapporteren over de voortgang, is geopteerd voor fases/cycli van zes jaar. Per cyclus wordt een Vlaams 
Natura 2000 programma opgemaakt met de Vlaamse taakstelling voor de komende periode. Inspanningen die binnen de 
programmacyclus moeten worden gerealiseerd zijn bindend. Het programma omschrijft ook welke engagementen 
sectororganisaties of overheidsinstanties opnemen en welke budgettaire consequenties hier aan verbonden zijn. 
Op het niveau van de speciale beschermingszones wordt de realisatie van de taakstelling opgevolgd en gestuurd via een 
Managementplan Natura 2000.

Focus Vlaams Natura 2000 programma 2014–2020
Voor de eerste programmaperiode 2014-2020 vertrekt het Natura 2000-programma van de Europese 
Biodiversiteitsstrategie, van Vlaanderen in Actie (ViA) en van het Pact 2020. De realisatie van die taakstelling betekent 
concreet dat in 2020, aan het eind van de eerste programmaperiode, 16 van de 46 beschermde habitattypes  in een 
gunstige staat van instandhouding moeten verkeren of verbetering vertonen ten opzichte van 2007. Voor de 
habitattypes die niet behoren tot de 16 habitattypes 2020 worden in 2020 tussendoelen gesteld rekening houdend met 
de doelafstand tot 2050. Deze tussendoelen omvatten naast stand still ook de opdracht om in totaal 70% van de 
oppervlakte onder correct beheer te brengen. Ook voor soorten worden tussendoelen bepaald om de doelstellingen in 
2050 te realiseren. Er worden geen specifieke ‘soorten 2020’ bepaald aangezien de op Europese schaal betere situatie 
van soorten. Bovendien wordt verwacht dat soorten ook zullen profiteren van de inspanningen voor de habitats.

Doelstelling en inhoud managementplan
De realisatie van de instandhoudingsdoelen gebeurt door maatregelen op het terrein door verschillende mensen en 
organisaties. De concrete ruimtelijke ligging, de planning van en afspraken over deze maatregelen zijn/worden 
opgenomen in plannen of projecten. Het managementplan geeft per SBZ een overzicht van de uitgevoerde, geplande 
en/of noodzakelijke plannen of projecten van de verschillende organisaties en mensen (= informatief). Op basis van de 
inschatting van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de verschillende doelen en de taakstelling 
opgenomen in het Natura 2000 programma 2014-2020, geeft het bovendien ook aan voor welke terreinacties er nog 
afspraken moeten worden gemaakt en met welke prioriteit (= richtinggevend).

Om de vooruitgang en de realisatie van de doelen, indien nodig, te kunnen afdwingen is het managementplan het kader 
voor de afweging van projecten en plannen en voor het opleggen van bepaalde maatregelen. Het managementplan 
wordt opgemaakt en beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna: het ANB) in overleg met het 
overlegplatform dat door het ANB voor elke speciale beschermingszone of –zones wordt georganiseerd. De goedkeuring 
van het managementplan gebeurt door de Vlaamse regering na formeel advies van de Gewestelijke Overleginstantie.

Gezien de technische en maatschappelijke complexiteit van de opdracht tot het realiseren van de taakstellingen; is 
vastgelegd dat per planperiode verschillende fasen kunnen worden onderscheiden. De startversie (managementplan 1.0) 
beschrijft de taakstelling voor deze planperiode voor de speciale beschermingszone. Bij de start/het einde van elke fase 
wordt een geactualiseerde en aangevulde versie van het managementplan vastgesteld. Voor het afronden van elke fase 
wordt een generieke timing op Vlaams niveau opgelegd voor alle SBZ:

• MP 1.0 met een beschrijving van de taakstelling voor deze planperiode in elke SBZ (2014).
• MP 1.1 met een beschrijving van de stand van zaken, geplande acties en gekende (prioritaire) acties (2015).
• MP 1.2 met een beschrijving van de actuele stand van zaken, bijkomende geplande acties en uitgewerkte 

prioritaire acties (2017).
• MP 1.3 met een beschrijving van de actuele stand van zaken, bijkomende geplande acties, een stand van zaken 

van de prioritaire acties met, indien nodig, een beschrijving van de verplichtende maatregelen (2017).

Inhoud managementplan 

De inhoud van het managementplan is wettelijk vastgelegd in artikel 6 van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014. 
De inhoudstafel van voorliggend document volgt de daarin voorgeschreven samenstelling.

________________________________________________________________
Statuut van voorliggend Managementplan 1.0
Dit managementplan 1.0 is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale 
beschermingszone ‘BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek’ en tot definitieve vaststelling 
van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van 23/04/2014 (hierna: het S-IHD-besluit).
Dit managementplan 1.0 werd niet formeel vastgelegd en is een informatief document. Overeenkomstig de afspraak op 
de vergadering van de Vlaamse Overleggroep (dit is de voorloper van de Gewestelijke Overleginstantie) van 09/07/14 is 
het te beschouwen als een basis- of startversie van de managementplannen met indicatieve opgave van de taakstelling 
per SBZ en per deelgebied. Nog niet alle elementen van een managementplan, zoals beschreven in het 
Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014, zijn ingevuld. Bij elk hoofdstuk is aangegeven of, dan wel in welke mate, dit 
ingevuld werd in deze planversie.
_________________________________________________________________

MANAGEMENTPLAN 1.0
1 - Maasvallei

Pagina 3 van 21 24/10/2014



2.   Taakstelling

Het gebiedsgericht kader voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen is door de Vlaamse regering vastgesteld op 23/04/2014 . Per SBZ zijn de specifieke doelstellingen en de prioritaire inspanningen vastgelegd.
In paragraaf 2.1 worden de vastgelegde doelstellingen weergegeven. Per landschapstype zijn het doel en de bijbehorende habitats en soorten opgenomen. Per soort en habitat zijn ook het gebiedsgericht kwantiteitsdoel (populaties of oppervlakten) 
en kwaliteitsdoel beschreven.
In paragraaf 2.2 zijn de inspanningen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de verschillende doelstellingen opgenomen.
De laatste paragraaf (2.3) bevat de lijst van gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering die naar boven zijn gekomen tijdens het overleg over de doelstellingen.

Legende

Symbool Omschrijving

+ Het doel is een stijging van oppervlakte of populatiegrootte of een verbetering van de kwaliteit

= Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit

=/+ Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit 
met lokale uitbreidingsmogelijkheid

=(-) Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit 
met lokale inkrimpingsmogelijkheid

2.1   Doelstellingen voor de speciale beschermingszone
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Landschap: Rivierlandschap

In het winterbed van de rivier zijn verschillende hydrologische zones te onderscheiden van lage naar hoge weerd tot hoogwatervrije zones. Omwille van de morfodynamiek in het winterbed komen er verschillende habitattypen tot ontwikkeling afhankelijk van de plaats, de tijd en het gevoerde 
beheer.

Het habitattype 6120 kalkminnend grasland op droge zandbodem is een pioniersvegetatie gekoppeld aan de dynamische milieus waar zand en grindafzettingen plaatsvinden. Het voorkomen van het habitattype is sterk gebonden aan de rivierdynamiek en de afzettingen ter plaatse . Het is bij 
uitstek een habitattype van het ongestuwde deel van de rivier (ten zuiden van Maaseik); gezien de dynamiek van het habitattype kunnen een aantal locaties van het voorkomen van het habitattype niet weergegeven worden. Deze variëren deels in tijd en ruimte (afhankelijk van waar en 
wanneer piekdebieten door de rivier komen en materiaal afzetten). Vaak komt dit habitattype voor in complex met een ander graslandtype, met name 6510, laaggelegen schrale hooilanden.

Landschappelijk kan het rivierbed in verschillende deelgebieden ingedeeld worden. Enerzijds zijn er de oude grindwinningsgebieden of nieuwe natuurontwikkelingslocaties, Hochter Bampd, Negenoord-Kerkeweerd, Bichterweerd, Maaswinkel, Maasbeemdergreend, Kollegreend. Deelgebieden 
13, 12, deels 8 zijn rivierkundig heringericht zijn door nv De Scheepvaart ten behoeve van rivierveiligheid en natuurontwikkeling. In deze natuurontwikkelingsgebieden komen verschillende habitattypen in complex voor, mede dankzij de rivierdynamiek. Het betreft de wilgenvloedbossen, 
hardhoutooibossen, de voedselrijke zoomvormende ruigten, de laaggelegen schrale hooilanden en het kalkminnend grasland op dorre zandbodems. Aan de randen van oude grindplassen komen elementen van het habitattype 3270 voor. Afhankelijk van de rivierdynamiek en de 
beheerintensiteit kunnen de oppervlakten van de habitattypen binnen deze zones verschuiven en variëren.

De potenties voor bosontwikkeling van het type wilgenvloedbos en hardhoutooibos zijn hoog. Grotendeels liggen deze potenties echter buiten de SBZ. Voor de bossen is er in totaal zo’n toename voorzien van 80 ha voor het subtype zachthoutooibossen van 91E0 en hardhoutooibossen 91F0 
die typisch zijn voor de Maas en tevens als leefgebied kan fungeren voor bever. Voor het eiken-haagbeukenbos is ondanks de kleine actuele oppervlakte geen uitbreiding in de doelstelling opgenomen, mede gezien de ligging van dit habitattype in een open landschap met schrale graslanden 
(6510). Het mesotrofe broekbos in het Vijverbroek kan nog toenemen met 40 ha door omvorming. Hier sluit de kwaliteitsverbetering van 3 ha trilveen (7140) en de noodzakelijke kleine uitbreiding door afgraven van opgehoogde deel van dit trilveen.

Voor de oevergebonden habitats als 3270 langs oevers van plassen wordt ook uitbreiding voorzien van in totaal 5 ha door omvorming. Deze plassen en oude Maasmeanders behoren tot het habitattype van de eutrofe meren; een beperkte oppervlakte uitbreiding van 1 ha 3150 is opgenomen 
In de meer dynamische milieus komt op verschillende plaatsen in de deelgebieden het habitattype 6120 (kalkminnend grasland op dorre zandbodem) tot ontwikkeling. Het habitattype is gebonden aan de rivierdynamiek en het exacte voorkomen ervan is moeilijk te voorspellen. Een toename 
van 35 ha door omvorming, mede dankzij de uitgevoerde rivieringrepen is te verwachten.

Binnen de SBZ zijn enkele kleine fragmenten van het habitat 3260 aanwezig in de zijbeken ( Zanderbeek, Itterbeek). Daarnaast wordt de Maasvallei gekenmerkt door een open landschap, traditioneel in hooiland of graslandbeheer (Heppeneert, Elerweerd, deelgebieden 3 en 4). Veel bloemrijke 
graslanden zijn in de vallei echter omgezet naar akker en laagstamboomgaarden. De doelen worden hier grotendeels bepaald door de oppervlakte behoevende soorten zoals kwartelkoning. Hiervoor zijn in totaal 97 ha extra soortenrijke bloemrijke graslanden nodig, waarvan 44 ha van het 
habitattype 6510 9 ha 6430 en 44 ha RBB en dit door effectieve uitbreiding. Voor kwartelkoning worden deze graslanden best ontwikkeld in grote samenhangende oppervlakten, zoals in Heppeneert, Elerweerd en Bichterweerd (deelgebieden 3,4 en 12). Een toename tot 8 broedparen wordt 
vooropgesteld, waarbij het behoud van 1 broedpaar in deelgebied 11.

In het deelgebied 8 en 9 (Maaswinkel en Leut) worden eveneens de potenties voor 6510 ontwikkeld, aansluitend bij de reeds goed ontwikkelde graslanden (DG 8 : 21 ha + DG 9 34 ha toename). Naast 5 ha verbetering van het leefgebied voor boomkikker, profiteren hier ook kamsalamander en 
poelkikker van. Voor de kleine modderkruiper is behoud vooropgesteld in de actuele lokaties (deelgebieden 7, 8 en 11).

Grauwe klauwier komt actueel voor met 0-1 broedpaar in de Maasvallei. Doordat de soort mee profiteert van de maatregelen voor oppervlaktetoename en kwaliteitsverbetering van 6510,6120, 6430 en de doelen voor boomkikker is een toename tot 3-4 broedparen te verwachten. Gezien de 
zeer beperkte populatie worden alle gebieden waar de soort recent voorkomt als essentieel beschouwd (G-IHD). De gebieden Leut, Maaswinkel en Kerkeweerd zijn de meest potentiële gebieden voor de grauwe klauwier en liggen allen binnen SBZ. Geschikt leefgebied voor een koppel bestaat 
uit complex van min 5 - 10 ha geschikt leefgebied met onder meer glanshaverhooilanden (6510-hu), 6430, bloemrijke hooilanden, extensief begraasde vegetaties en/of verruigde kruiden- en insectenrijke percelen. Het leefgebied van grauwe klauwier heeft een ruim en gevarieerd aanbod aan 
grotere insecten, bloemrijke percelen, voldoende rustige uitkijkposten en broedgelegenheid (doornig struweel van braam, meidoorn of sleedoorn).

Visdief is een soort die actueel met 4-6 broedparen in de deelgebieden 12,11 en 8. De maatregelen voor 6230, 3270 en 3510 dragen bij tot behoud van het leefgebied van de soort. Wegens het behoud van het areaal (G-IHD) van deze soort in Vlaanderen vervult de populatie langs de Maas een 
belangrijke functie. Deze sluit aan bij de broedparen aan de Nederlandse zijde (sterneneiland in Stevensweert).

Binnen het rivierlandschap van de Maas zijn er soorten, die voor hun habitat gebonden zijn aan zowel de rivier (buiten SBZ) als het winterbed (Binnen SBZ). Het zijn de soorten bever, otter, bittervoorn, rivierrombout en rivierdonderpad.

• Voor bever is minimaal behoud van het huidig aantal exemplaren opgenomen. De bever profiteert mee van de uitbreiding van de bosoppervlakte in het winterbed. 
• Voor de soort otter, die momenteel waarschijnlijk niet meer voorkomt, is de Maas een verbindingsgebied tussen de Waalse en Nederlandse kernpopulaties met het oog op areaaluitbreiding, via verbetering van de kwaliteit van het leefgebied.
• Voor bittervoorn is behoud van de actuele populaties opgenomen.
• Voor rivierrombout is het einddoel de ontwikkeling van een metapopulatie verspreid over de deelgebieden 3, 4, 8, 9, 12 en 13. Actueel worden er regelmatig verschillende imago’s vastgesteld.
• Voor de rivierdonderpad is een verbetering leefgebied tot doel gesteld.

Voor de riviergebonden habitattypen en soorten wordt over de volledige loop van de Grensmaas een lokaal goede staat van instandhouding nagestreefd. Dit impliceert herstel van een dynamisch riviersysteem met:

• natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek
• natuurlijke erosie-sedimentatiedynamiek
• natuurlijk afvoerregime
• voldoende brede bedding met sedimentaanbod en gevarieerde substraatsamenstelling
• voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘zeer grote rivier (7°)’ conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater: grenswaarde zeer goede en goede 

ecologische toestand
• grens voor opgeloste zuurstof tussen goed en zeer goed van de milieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater in functie van de vissoorten

Habitats - Rivierlandschap
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

3150 - Van nature eutrofe 
meren met vegetatie van 
het type Magnopotamion 
of Hydrocharition

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 1 ha in deelgebied 11 
Toename + 1 ha door omvorming, in de deelgebieden 11, 6, 7, 8 
Einddoel: 2 ha

Goed ontwikkelde waterplassen met:

• helder water (afname van de concentratie ‘zwevende stof’);
• helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of 

meer neutrale tot matig alkalische pH;
• er dient minstens één sleutelsoort abundant aanwezig te zijn;
• fytoplankton: doorbreken van cyanobacteriënbloei;
• macrofyten: uitbreiding van de submerse vegetatie en het terugdringen van exotendominantie.

3260 - Submontane en 
laagland rivieren met 
vegetaties behorend tot 
het Ranunculion fluitans 
en het Callitricho-
Batrachion

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: voorkomen van individuele habitatvlekken in de beekmondingen van de Zanderbeek, Itterbeek + toename door 
omvorming en herstel van het habitat door verbetering van de habitatkwaliteit. 

Herstel van het dynamisch riviersysteem (zie inleiding Landschap: Rivierlandschap)

• Minstens 1 sleutelsoort frequent aanwezig
• Helder water en beperkte beschaduwing
• Hooguit matig eutroof water met een lage stikstof- en fosforconcentratie ,lage concentratie bestrijdingsmiddelen 

en lage sedimentvracht. Natuurlijke beekstructuur (meandering, afwisseling sedimentfracties, …).

3270 - Rivieren met 
slikoevers met vegetaties 
behorend tot het 
Chenopodietum rubri p.p. 
en Bidention p.p.

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 14 ha aanwezig binnen SBZ in de deelgebieden 3,4,6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13. 
Toename + 5 ha door omvorming in de deelgebieden 11,3, 4, 12, 8 en 13 
Einddoel: 19 ha 

• sterk schommelende waterpeilen in de plassen voor behoud van voldoende dynamiek
• minder dan 30% breukstenen
• minstens 4 sleutelsoorten aanwezig
• onverstoorde sedimentafzetting
• goede waterkwaliteit

6120 - Kalkminnend 
grasland op dorre 
zandbodem

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 61 ha aanwezig in de deelgebieden 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13 
Toename + 35 ha door omvorming in de deelgebieden 3, 4, 8, 9, 12 en 13. 
Einddoel: 96 ha

Goed ontwikkelde vegetaties gekenmerkt door:

• voldoende rivierdynamiek
• voldoende aanbod aan standplaatsen van hoge grind- en zandafzettingen
• frequente generatie of terugzetting van het habitat
• voldoende openheid en structuurvariatie in de vegetatie
• samenhangende oppervlakten habitat binnen het stroombed van de Grensmaas
• buffering tegen aanrijking: eutrofiëring dient zoveel mogelijk beperkt te worden
• minstens 4-7 sleutelsoorten aanwezig
• minder dan 30% vergrassing, 10% ruderalisering, 5% verbossing/verstruweling en 10% verbraming
• instellen van een voldoende graasdruk en/of natuurlijke overstromingen.
• voldoende beheer is nodig om vergrassing, vervilting, verstruweling tegen te houden.

6430 - Voedselrijke 
zoomvormende ruigten 
van het laagland, en van 
de montane en alpiene 
zones, subtype 6430_nr - 
natte ruigten, 6430_hw 
verbond van harig 
wilgenroosje, 6430_bz 
nitrofiele boszomen met 
minder algemene 
plantensoorten 

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 28 ha aanwezig in de deelgebieden 1, 6, 8 en 11
Toename + 9 ha voor leefgebied kwartelkoning in de deelgebieden 3, 4 en 12 
Einddoel: 37 ha

Goed ontwikkelde vegetaties gekenmerkt door:

• goede waterkwaliteit in dynamisch riviersysteem
• periodieke overstromingen in ongestuwd deel;
• natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen
• beperken invloed van eutrofiëring
• weren van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien)

MANAGEMENTPLAN 1.0
1 - Maasvallei

Pagina 6 van 21 24/10/2014



Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

6510 - Laaggelegen 
schraal hooiland 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), 
subtype 6510_huk - 
kalkrijk kamgrasland en 
6510_hus 
glanshaverhooilanden 

Doel = + 
Omschrijving

Actueel: 64 ha in deelgebieden 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13. 
Doel : toename van 63 ha in de deelgebieden 1, 8 en 9, 12, 4 en 3, met richtwaarde voor uitbreiding 33 ha. Hiervan is 1 ha 
in functie van leefgebied Boomkikker in deelgebied 9. Hiervan is 44 ha in functie van leefgebied kwartelkoning in 
deelgebieden 12, 4 en 3. 
Einddoel: 127 ha 

Goed ontwikkelde schrale vegetaties, gekenmerkt door grote samenhangende oppervlakten:

• graslanden die niet aangerijkt worden, niet behandeld worden met herbiciden, en gebufferd zijn tegen externe 
invloeden.

• hoge grassen, middelhoge en lage grassen zijn gelijkmatig aanwezig met een frequentie en bedekking van 
sleutelsoorten >70% door te maaien

• lemige tot zandlemige bodem
• occasionele overstromingen
• minstens 7 sleutelsoorten aanwezig
• minder dan 10% verruiging
• oude gerijpte permanente graslanden zijn van belang

7140 - Overgangs- en 
trilveen, subtype 
7140_meso - 
mineraalarm 
circumneutraal 
overgangsveen

Doel = + 
Omschrijving

Actueel: 3 ha in deelgebied 1 (Vijverbroek) 
Minimaal behoud, maar kwaliteitsverbetering 
Einddoel: minimaal 3 ha 

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met: 

• natuurlijke waterhuishouding met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld
• 50% drijflaag en > 10% open water
• minder dan 30% boom-of struikopslag in het habitat
• buffering tegen externe invloeden

9160 - Sub-Atlantische en 
midden-Europese 
wintereikenbossen of 
eiken-haagbeukbossen 
behorend tot het 
Carpinion-betuli

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 1 ha in deelgebied 8 
Behoud van de actuele oppervlakte 
Einddoel: 1 ha 

Zorgen voor goede structuur met verschillende groeiklassen, voldoende dood hout en voorzien van mantel- 
zoomvegetaties. De bossen zijn gebufferd tegen externe invloeden zodat de bedekking en het aantal sleutelsoorten 
kunnen toenemen.

91E0 - Alluviale bossen 
met Alnion glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae), subtype 
91E0_meso - mesotrofe 
elzenbroekbossen, 
91E0_eutr – ruigte-
elzenbossen

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 22 ha in deelgebied 1 
Einddoel: 62 ha met als richtwaarde voor bosuitbreiding 31 ha

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van 
dit habitattype:

• gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten
• herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief)
• ontwikkeling van structuurrijke bosranden
• buffering tegen externe invloeden
• tegengaan verruiging en interne eutrofiëring door creëren gunstige hydrologie
• herstel kwelzones

91E0 - Alluviale bossen 
met Alnion glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae), subtype 
91E0_wvb - 
wilgenvloedbos

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 33 ha in deelgebied en 7, 8, 9, 11, 12, 13 
Toename + 5 ha door omvorming in deelgebieden 13, 12, 11, 9, 8, 7, 3 
Einddoel: 38 ha

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van 
dit habitattype:

• herstel dynamisch riviersysteem (zie hoger)
• gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten
• ontwikkeling van structuurrijke bosranden
• streefdoel is 6 ha/km
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Bittervoorn Doel = + 
Omschrijving

Actueel: voorkomend in deelgebieden 11, 3, 6, 13
Geen extra oppervlakte leefgebied nodig maar wel verbetering van de kwaliteit van het leefgebied: goede waterkwaliteit 
met uitgestrekte zoetwatermosselvelden 
Einddoel: Minimaal behoud van de bestaande populaties.

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied in een natuurlijk en dynamisch riviersysteem, oude rivierarmen en Maasplassen. 
Geen bijkomende kwaliteitsvereisten dan deze die eerder reeds werden gesteld voor habitattypes 3150, 3260 en 3270

Boomkikker Doel + + 
Omschrijving

Actueel: voorkomend in deelgebied 9 
+ 5 ha extra leefgebied, bestaande uit 1 ha 6510 (deelgebied 8)en 4 ha struweel en poelen, aansluitend bij actueel 
leefgebied (deelgebied 9) 
Einddoel: creëren van een twee duurzame populaties in Maaswinkel (deelgebied 9) en Leut (deelgebied 8) met elk 200 
roepende mannetjes en talrijke eiklompen verspreid over minstens 3-5 voortplantingspoelen. 
Er kunnen wel fluctuaties in de populatie ontstaan door het dynamische milieu van de Maas (vb. overstromingen) waarin 
ze leven.

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit

• Qua waterbiotoop (voortplantingsbiotoop)
◦ Het creëren van visvrije waterpartijen. Minimum 5 kleine (<100m²) of 2 grote plassen (>100m²) per 

populatie.
◦ Het streven naar waterpartijen met voldoende oppervlakte open water en gevarieerde ondergedoken en 

drijvende watervegetaties. 
• Qua landbiotoop: behoud en versterken van kleinschalig landschap met

◦ ruigtevegetaties (rbbhf), bloemrijke graslanden (rbbhu), struwelen (rbbsp), bosranden en braamstruwelen
◦ aansluiting van landbiotoop bij voortplantingsbiotopen. 

• Qua corridors
◦ Creatie of optimalisatie van functionele corridors via hagen, houtkanten, bloemrijke graslanden, poelen 

tussen Maaswinkel en Leut 

De uitbreiding van leefgebied voor boomkikker is tevens positief voor de grauwe klauwier in Maaswinkel.

Europese bever Doel = + 
Omschrijving

Actueel: aanwezig in deelgebieden 13, 8, 12, 11
Einddoel: Minimaal behoud van het huidig aantal exemplaren in de Maasvallei 
De soort profiteert mee van uitbreiding van habitattype 91E0 en 91F0.

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied in een natuurlijk en dynamisch riviersysteem, bestaande uit

• natuurlijke rivieroevers met hierlangs voldoende bomen en bossen
• geen migratieknelpunten;
• rustgebieden rond beverburchten
• gebruik van bevervriendelijke rattenvallen.
• enkel ruimen van omgevallen bomen indien noodzakelijk voor de veiligheid.

Soorten - Rivierlandschap

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

91F0 - Gemengde 
oeverformaties met 
Quercus robur, Ulmus 
laevis en Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior of 
Fraxinus angustifolia, 
langs de grote rivieren 
(Ulmenion minoris)

Doel + + 
Omschrijving

Actueel: 8 ha in deelgebied 8, 13 
Toename: er wordt 50 ha toename voorzien met als richtwaarde voor bosuitbreiding van 31 ha verspreid over de 
verschillende deelgebieden 8,9 en 13. Waarbij er gestreefd wordt naar een 3-4 tal kernen van 15 ha. 
Einddoel: 58 ha

Het bostype kan ontwikkelen door successie vanuit de wilgenvloedbossen (91E0) op de minder dynamische standplaatsen 
van het winterbed.

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van 
dit habitattype: 

• herstel dynamisch riviersysteem (zie inleiding Landschap: Rivierlandschap)
• ongestoorde leemhoudende bodems
• gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten
• vermijden van verstoring strooisellaag
• ontwikkeling van structuurrijke bosranden
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Kamsalamander Doel + + 
Omschrijving

Actueel: aanwezig in deelgebied 9 
Einddoel: creëren van twee duurzame populaties in Maaswinkel (Deelgebied 9) en Leut (Deelgebied 8) van elk >50 adulte 
dieren en >50 larven of eieren verdeeld over minstens 3-5 voortplantingspoelen die in verbinding staan met elkaar. 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit

• waterbiotoop met natuurlijke visstand en goede waterkwaliteit in de plassen 
• behoud en versterken van kleinschalig landschap met ruigtevegetaties (rbbhf), bloemrijke graslanden (rbbhu), 

struwelen (rbbsp), houtwallen, bosranden en braamstruwelen 
• aansluiting van landbiotoop bij voortplantingsbiotopen.

Kleine modderkruiper Doel = + 
Omschrijving

Actueel: voorkomend in deelgebied 7, 8 en 11. 
Einddoel: Minimaal behoud van de bestaande populaties: gemiddeld over heel de plassen 1,80 individuen / 100 m met een 
maximum van 66.67 individuen / 100 m bij de ondiepe verbindingszones (De Vocht, A. 2006, Lock e.a. 2008).

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

• paaihabitat, bestaande uit ondiepe traag stromende tot stilstaande, heldere en zuurstofrijke wateren met zandig 
substraat

• opgroeihabitat bestaande uit heldere en zuurstofrijke wateren met dikke sliblaag
• geen migratieknelpunten
• geen zware organische belasting met aanhoudende zuurstoftekorten
• aanwezigheid van dood hout/grote stenen/submerse vegetatie, waarin de soort vrij kan migreren.

bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake zuurstofgehalte

Kwartelkoning Doel + + 
Omschrijving

Actueel 1 bp (in deelgebied 11) 
Toename met 7 bp in deelgebieden 12, 3 en 4 
Einddoel: 8 bp. 
Dit veronderstelt in deelgebieden 3, 4 , 12 en 11 een leefgebied van 130 ha. Dit houdt een uitbreiding in van 9 ha 6430 en 
van 88 ha soortenrijke bloemrijke graslanden, waarvan 44 ha 6510 en 44 ha RBB bovenop de reeds actuele oppervlakten 
(41 ha). 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit

• grote, open gebieden met ononderbroken zicht over meer dan 200 m; 
• overwegend vochtige, extensief beheerde onbemeste bloemrijke graslanden, met relatief hoog gras en deels 

droge bodem; 
• grote delen van grasland niet drassig of geïnundeerd na mei; broedplaats met 20% aan planten van vochtige tot 

licht moerassige bodem en 80% aan hoge grassen (hooiland); 
• maaien van vegetatie uitstellen tot na het broedseizoen d.w.z. tot na augustus; 
• geen begrazing, tenzij extensief 
• vermijden van verstoring

Otter Doel + + 
Omschrijving

Actueel: niet meer voorkomend, enkel zwervende individuen
Einddoel: de SBZ als verbindingsgebied tussen de Waalse en Nederlandse kernpopulaties met het oog op 
areaaluitbreiding, via verbetering van de kwaliteit van het leefgebied 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met grote verscheidenheid aan water- en visrijke gebieden met een netwerk van 
rivieren, beken, sloten, vijvers, laagveengebieden en natte valleigraslanden met structuurrijke oevers en oeverbegroeiing, 
bestaande uit

• goede waterkwaliteit
• terugschroeven van de biobeschikbaarheid van toxische contaminanten residuen bestrijdingsmiddelen, zware 

metalen, …);
• herstel van visbestanden
• instandhouding en herstel van het winterbed van de Maas en van natuurlijke overstromingszones langs beken en 

begeleidend landbiotoop, met bijzondere aandacht voor een ruim aanbod aan geschikte dagrustplaatsen: 
moeraszones, dichte en uitgestrekte struwelen, burchten (das, vos, … );

• ontsnipperen oppervlaktewateren en wegwerken van migratieknelpunten
• ontwikkeling van veilige passages ter hoogte van verkeersinfrastructuur;
• geen fuikenvisserij en ottervriendelijke rattenvallen
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Poelkikker Doel + 
Omschrijving

Actueel: voorkomend in deelgebied 9 (Maaswinkel) 
Onduidelijke toekomst voor deze soort aangezien ze zich momenteel in een kritische toestand bevind. Elke externe 
negatieve invloed kan momenteel leiden tot het uitsterven van deze soort. Bovendien is hybridisatie ook een probleem. 
Einddoel: Verbetering leefgebied

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit kleine poelen gevoed met regenwater, met lage trofiegraad

Rivierdonderpad Doel + + 
Omschrijving

Actueel: plaatselijk aanwezig binnen SBZ.
Doel: verbetering leefgebied

Recent is ontdekt dat de soort bestaat uit twee soorten: C. perifretum (rivierdonderpad) en C. rhenanus (beekdonderpad). 
In de Grensmaas komt de Cottus perifretum voor. De doelstellingen zijn opgemaakt voor Cottus perifretum.

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door

• herstel van het dynamisch riviersysteem (zie inleiding Landschap: Rivierlandschap)
• extra leefgebied onder vorm van oeverzones
• opheffen migratieknelpunten. 

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake zuurstofgehalte

Rivierrombout Doel + + 
Omschrijving

Actueel: er worden regelmatig verschillende imago’s vastgesteld
doel: verbetering leefgebied binnen de deelgebieden 3, 4, 8, 9, 12 en 13

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door

• bloemrijke insectenrijke graslandenherstel
• dynamisch riviersysteem (zie hoger)
• zorgen voor gevarieerde biotoopstructuur via verbreding zomerbed wat leidt tot aanwezigheid van zand en in 

mindere mate grindstranden als habitat voor uitsluipende larven
• zorgen voor gevarieerde biotoopstructuur (afgewisseld zonnige open plaatsen, ruigten en struwelen) als rust en 

jachtgebied voor de volwassen dieren
• aanwezigheid van traag stromende tot bijna stilstaande delen van de rivier, nabij zandbanken en in zijgeulen
• beperken golfslag van gemotoriseerde pleziervaart.
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2.2   Prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen

In samenhang met de hoger beschreven doelstellingen zijn door de Vlaamse regering per gebied een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Dit is een globale omschrijving van de acties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen. De inspanningen kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Niet al deze inspanningen zijn op dezelfde termijn realiseerbaar. Er wordt onderstreept dat het uitvoeren van de hieronder opgesomde lijst van inspanningen/acties 
niet alle knelpunten in het gebied zullen oplossen en niet alle doelen zal weten te bewerkstelligen. De hieronder opgelijste inspanningen/acties zijn dan ook te beschouwen als de prioritaire inspanningen. De concretisering van deze prioritaire 
inspanningen in verschillende acties is een belangrijk onderdeel van het implementatieproces. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In paragraaf 4.1 (inspanningsmatrix) worden onder meer alle 
noodzakelijke acties die voortvloeien uit deze prioritaire inspanningen weergegeven.

Inspanning Omschrijving Inspanning

PI 1 Grensoverschrijdende afstemming
Nederland en Vlaanderen hebben beide delen van de Maasvallei aangewezen als Natura 2000-gebied of Speciale Beschermingszone (SBZ). Daarnaast moeten zowel Vlaanderen als Nederland werken aan de 
implementatie van de Kaderrichtlijnwater op dit gemeenschappelijk traject van de Grensmaas.

In het kader van het overleg tussen Vlaanderen en Nederland (Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie) is vastgesteld dat de invulling van Natura2000 aan beiden zijden van de grens anders wordt aangepakt. Voor 
het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water is afstemming en samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland noodzakelijk. Dit vergt gezamenlijk afgestemde 
maatregelen qua waterkwaliteit, maatregelen op het niveau van de kwaliteit van het leefgebied, maatregelen om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te realiseren, maatregelen voor een natuurlijke dynamische 
rivier (overstromingsdynamiek, hoeveelheden grind- en zandfracties, …). De uitwerking ervan past in het kader van de beslissing van de VNBM (najaarsvergadering 17 november 2011) om de betrokken partijen 
(Waterschap, NL provincie, Rivierbeheerders, EL&I en ANB) bij elkaar te roepen om een stappenplan te ontwikkelen t.a.v. de verdere uitwerking van de lange termijn aanpak (gezamenlijk grensoverschrijdend beheer).

Om tot een optimale afstemming te komen dient in eerste instantie aan Vlaamse zijde het zomerbed van de rivier opgenomen te worden als speciale beschermingszone. Deze is in tegenstelling tot het Nederlandse deel 
van de rivier niet aangewezen als SBZ, hoewel er instandhoudingsdoelen moeten geformuleerd worden voor de betrokken habitats en soorten van de rivier. In een tweede stap kan gekomen worden tot een 
grensoverschrijdend en gemeenschappelijk ‘beheerplan’ voor Natura2000 en KRW. Aan Vlaamse zijde hebben de nv. De Scheepvaart en het ANB reeds overleg gevoerd over het opnemen van doelen voor de rivier zelf. 
Binnen België dient er ook een afstemming te gebeuren met Wallonië aangezien stroomopwaarts immers de basis gelegd wordt voor de kwaliteit stroomafwaarts.
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Inspanning Omschrijving Inspanning

PI 2 Een dynamische rivier met goede waterkwaliteit, 
natuurlijk hydrologisch regime en sedimentlast De mogelijkheid om de instandhoudingsdoelstellingen in het rivierbed van de Maas te realiseren, is gekoppeld aan de rivierdynamiek en de kwaliteit van de rivier. Criteria die van belang zijn, betreffen onder meer: de 

waterkwaliteit, de afvoer, de sliblast, het zuurstofgehalte, watertemperatuur, lozingen, calamiteiten ed., de beddingmorfologie, de afvoerschommelingen bij laagwater, de piekdebieten, de stroomsnelheden, de 
vuilvracht, …

In het kader van het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas (2010-2015) zijn er voor de speciale beschermingszones gebiedsgerichte doelstellingen geformuleerd. Voor de Maas zijn deze doelstellingen:

• Doelstelling 1: Instandhouding en herstel van de natuurlijke waterhuishouding ter hoogte van de SBZs. 
• Doelstelling 2: Instandhouding, herstel of ontwikkeling van een zo natuurlijk mogelijk waterpeilregime. 
• Doelstelling 3: Strengere doelstellingen (zeer goede ecologische toestand volgens decreet IntegraalWaterbeleid of bijzondere milieukwaliteitsnormen volgens het Decreet Algemene BepalingenMilieubeleid) 

inzake waterkwaliteit 
• Doelstelling 4: Behoud en ontwikkeling van voldoende natuurlijke stromingsdiversiteit, dieptevariatie en sedimentatie- en erosieprocessen binnen de bedding
• Doelstelling 5: Opheffen van de vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen 
• Doelstelling 6: Uitbreiding oppervlakte habitat conform de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen en de instandhoudingsdoelstellingen per Speciale Beschermingszone.

Indien de doelstellingen uit het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas gerealiseerd worden, dan is reeds invulling gegeven aan de kwaliteitseisen van de riviergebonden habitats en soorten. Dit kan door samenwerking 
met de rivierbeheerders in de verschillende landen en landsdelen. Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende inspanningen nodig: 

• 1. Ter hoogte van de SBZ moet de natuurlijke waterhuishouding in stand gehouden worden of hersteld worden. Het peilbeheer wordt optimaal afgesteld op de beoogde natuurdoelen
• 2. Er wordt een zo natuurlijk mogelijk waterpeilregime gerealiseerd dat geschikte milieucondities voor de betrokken habitats en soorten van het SBZ realiseert 
• 3. De milieukwaliteitsnormen voor de betrokken waterlichamen van de Grensmaas worden conform de milieukwaliteitsnormen afgestemd op de betrokken habitats en soorten van het habitatrichtlijngebied. 

Momenteel geldt voor instandhouding van de vissoorten voor opgeloste zuurstof de grenswaarde tussen zeer goed en goed. In overeenstemming met de andere oeverstaten moet nagegaan worden of strengere 
milieudoelstellingen nodig zijn voor de stroomminnende visfauna (bv. temperatuur). Voor habitattype 3260 gelden de voorgestelde strengere kwaliteitseisen tussen de zeer goede en goede ecologische toestand 
voor stromende en stilstaande wateren. 

• 4. Binnen de bedding moeten de natuurlijke stromingsdiversiteit, dieptevariatie en erosie- en sedimentatieprocessen hersteld worden zodat er voldoende kwalitatief leefgebied is voor de verschillende vissoorten 
met elk hun eigen habitatvereisten. Hiervoor is ook een voldoende hoog aandeel waterplanten noodzakelijk in de bedding: dit vergt een aangepast ruimings- en onderhoudsbeheer (onderhoudsruimingen waar 
mogelijk achterwege laten, of elders spreiden in tijd en ruimte) 

• 5. De vismigratieknelpunten moeten over heel het traject van de Maas opgelost worden, zodat vissen terug vrij kunnen migreren vanaf de monding tot aan de bovenlopen. De Grensmaas is aangemeld bij Europa 
voor deze doelstelling en ook aangeduid op de prioriteitenkaart voor de Benelux-vismigratie

• 6. Uitbreiding van de oppervlakte habitat conform de GIHD en de SIHD. In een aantal gevallen is de habitatuitbreiding reeds voorzien voor de komende planperioden zoals voor het eiken-iepenbos langs de Maas 
na uitvoering van het Grensmaasproject. 

De maatregelen in het bekkenbeheerplan voor de Maas zijn gerealiseerd of in ontwikkeling. 

Momenteel zijn de totale N en P fracties in het water nog een specifiek knelpunt, evenals het tekort aan sediment en de laagwaterafvoeren en onnatuurlijke peilschommelingen. Voor het natuurlijke afvoerrregime is 
Vlaanderen afhankelijk van het bovenstrooms gevoerde beheer. Hier liggen optimalisatiemogelijkheden die momenteel worden onderzocht. Verdere afspraken met de verschillende rivierbeheerders, ANB, EL&I, 
provincie Nederlands Limburg, … zijn hieromtrent nodig. De VNBM kan hierin sturend optreden.

PI 3 Herstel leefgebied kwartelkoning
Voor de ontwikkeling van gunstig leefgebied is herstel en uitbreiding van bloemrijke vochtige graslanden, in combinatie met ruigten noodzakelijk. De potenties om deze doelstelling te realiseren ligt in het open landschap 
van Bichterweerd tot Heppeneert. 

Voor herstel van het leefgebied van kwartelkoning dient de oppervlakte graslanden (type 6510) en ruigten (type 6430) uitgebreid te worden en in één complex ontwikkeld te worden. In de locatie Heppeneert dient het 
contact met de rivier verbeterd te worden, de steile oevers verlaagd te worden en resterende breukstenen verwijderd te worden. Reeds bestaande stroomgeulen kunnen terug ingeschakeld worden. Voor dit landschap 
dient ook rekening gehouden te worden met de cultuurhistorische waarden van het landschap. 

Herstel van het leefgebied dient te gebeuren door overleg met de betrokkenen: rivierbeheerder, gemeente, plaatselijke landbouwers, het ANB, de terreinbeherende instanties, project Maasvallei.

PI 4 Herstel laagveen in deelgebied 1
Het Vijverbroek (deelgebied 1) is gelegen in een oude Maasmeander, waar een venige zone voorkomt. Op deze veenlaag komen de habitattypen 91E0 en 7140 voor. Voor het herstel van drijftilvegetaties is het 
noodzakelijk open water te creëren. Dit kan enerzijds door het uitgraven van waterpartijen op voormalige turfkuilen, het afgraven van het opgevulde deel van de drijftil of anderzijds in nieuw te graven veenkuilen. 
Overleg met de terreinbeherende vereniging en de gemeenten is nodig om deze inspanning te realiseren.
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Inspanning Omschrijving Inspanning

PI 5 Herstel amfibieënpopulaties
Er moeten op korte termijn inspanningen geleverd worden voor het herstel van boomkikker en poelkikker in Deelgebied 9 (Maaswinkel, actueel laatste relictpopulatie) en deelgebied 8 (Leut, voormalig leefgebied). Dit 
omvat herstel of aanleg van geschikte voortplantingsbiotopen (vegetatierijke poelen) en herstellen of uitbreiden van landbiotoop, bestaande uit glanshaverhooilanden (6510_hu), ruigten (6430), regionaal belangrijke 
biotopen (rbbkam), struweel (rbbsp), poelen en houtkanten. Binnen de SBZ is een corridor van kleine landschapselementen en aanleg van geschikte poelen (step-stone) noodzakelijk in deelgebied 9 (van Maaswinkel tot 
dicht tegen Maesbeemdergreend) en deelgebied 8 (van Maesbeemdergreend naar de poelen van Leut).

Voor de boomkikker kan het voortplantingsbiotoop grotendeels gerealiseerd worden op gronden van terreinbeherende verenigingen of particulieren. Hierbij moet wel rekening gehouden te worden met het 
veiligheidsaspect van het mijnverzakkingsgebied. Landbiotoop en functionele verbindingen zullen deels op gronden van derden gerealiseerd moeten worden. Om het herstel van landbiotoop, verbindingen en nieuwe 
voortplantingsplaatsen te realiseren zal een samenwerking met gemeente en private eigenaars gezocht moeten worden.

PI 6 Duurzaam beheer in alle deelgebieden
Binnen het rivierlandschap zijn de habitats geen statisch gegeven, maar juist een dynamisch gegeven. De rivier zorgt ervoor dat ze ergens kunnen ontstaan (bv. door afzetting) of terug verdwijnen door erosie. Door 
successie zal het ene habitattype overgaan in een ander habitattype (bv. van een ruigte over een wilgenstruweel tot een hardhoutooibos). Via procesbeheer streeft men naar een natuurlijk rivierlandschap met een 
mozaïek van pioniersvegetaties, graslanden en ruigten en loofbos. Hierbij zorgen natuurlijke rivierdynamiek en extensieve begrazing voor een voldoende hoog aandeel open habitats. Naast procesbeheer is ook 
patroonbeheer nodig voor het instandhouden en de ontwikkeling van schrale graslanden (6510). Voor de uitbreiding van 18 ha van dit habitattype is overleg nodig met de rivierbeheerders, de private eigenaars, de 
plaatselijke landbouwers en de terreinbeherende instanties. 

Het opmaken van een geïntegreerd beheerplan (rivierbeheer en natuurbeheer) is wenselijk voor alle deelgebieden en niet in het minst voor die locaties waar maatregelen door de rivierbeheerder zijn uitgevoerd zoals 
Hochter Bampd, Herbricht, Mazenhoven, Kerkeweerd-Negenoord, Bichterweerd. De VNBM kan hierin het voortouw nemen.De Grensmaas is essentieel voor het habitattype 91F0. Dit habitattype komt voor op 
leemgronden, die sporadisch overstromen. Bodemvormende processen zijn essentieel voor de ontwikkeling van dit habitattype. Begrazing van potentiële locaties is in eerste instantie dan ook niet aangewezen, tenzij 
over zeer grote beheereenheden (>1000 ha) kan gesproken worden met lage graasdensiteiten. Dit type zal zich onder meer ontwikkelen uit wilgenstruwelen. Deels zijn deze actueel opgenomen als het type 91E0_sf. Dit 
betekent dat de oppervlakte 91E0_sf kan afnemen ten gunste van 91F0.

Voor instandhouden van het leefgebied van kwartelkoning (45% bloemrijke graslanden 45 % 6510 en beperkt 10 % 6430) zal het beheer soortgericht dienen te zijn: maaien met late maaidatum eventueel aangevuld met 
en Boomkikkerextensieve begrazing.Duurzaam beheer van de habitats en soorten vergt ook een sturing en afstemming van de recreatiedruk, de kayakvaart op de Maas en de visserij. Het project Maasvallei neemt 
initiatieven tot afstemming rond visserij. De problematiek van de kayakvaart wordt behandeld in de VNBM. Het protocol tussen ANB en de gemeente Kinrooi (2009) voorziet in een sturing van de recreatie in deelgebied 
11.

De toegankelijkheid van de nieuwe natuurterreinen kan geregeld worden in de toegankelijkheidsreglementering bij opmaak van een beheerplan. Hierbij kan dan rekening gehouden worden met verstoringsgevoelige 
soorten zoals kwartelkoning, visdief en otter.

Problematisch in grote riviersystemen is de bestrijding van invasieve exoten zoals reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop. Het probleem doet zich nu enkel zeer lokaal voor. Als tijdig en snel kan gereageerd worden is 
verdere verspreiding van de exoten tegen te houden. De rivierbeheerder in samenspraak met de terreinbeherende vereniging en ANB dienen deze problematiek zo spoedig mogelijk op te pakken. Aardpeer kan door 
begrazing onderdrukt worden.
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2.3   Gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering

Tijdens het overleg over de instandhoudingsdoelstellingen is een aantal gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering aangebracht door de deelnemers aan het voorafgaand overlegproces. In deze paragraaf worden deze meegegeven ter 
informatie. De lijst is niet limitatief noch bindend. Het is bovendien mogelijk dat deze lijst wijzigt tijdens het implementatieproces.

Omschrijving aandachtspunten
1  BLOSO

BLOSO wenst te benadrukken dat er overleg moet plaatsvinden met de sport- en recreatiesector indien men beslissingen zal nemen omtrent de kajakvaart op de Maas.
(Bron: S-IHD rapport)

2  BLOSO

BLOSO wenst te benadrukken dat er ook op vlak van (water)recreatie de behoeften in het gebied groot zijn, maar dat ze zeker bereid zijn om deze materie gemeente/grensoverschrijdend aan te pakken zodat er een globale visie omtrent natuur/recreatie kan gevonden 
worden waarbij beide sectoren het meest voordeel uit kunnen halen.
(Bron: S-IHD rapport)

3  BLOSO

BLOSO wenst te benadrukken dat er rekening dient gehouden te  worden met bestaande activiteiten zoals watersportvijvers, waterskiclub, kajak,...
(Bron: S-IHD rapport)

4  Bekkensecretariaat

Het Bekkensecretariaat wenst te benadrukken dat er ook overleg dient te gebeuren met de Waalse collega's om de problematiek stroomopwaarts ook aan te kaarten.
(Bron: S-IHD rapport)

5  Bekkensecretariaat

Het Bekkensecretariaat wenst te benadrukken dat er onderzoek dient te gebeuren naar de problematiek en mogelijke oplossingen omtrent de enorme hoeveelheid zwerfvuil.
(Bron: S-IHD rapport)

6  Gemeente Kinrooi

De Gemeente Kinrooi wenst te benadrukken dat er maximaal rekening dient gehouden te worden met het goegekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
- de leefbaarheid van de landbouwbedrijven moet kunnen blijven bestaan rekening houdend met de toekomstige vergunningen, huiskavels en de landbouwgevoeligheidsanalyse van de VLM.
- maatregelingen dienen zoveel mogelijk op vrijblijvende basis te gebeuren via stimulerende instrumenten
- jachthaven 'De Spaanjerd' van Marec (ook in verband met toekomstige vergunningen)
(Bron: S-IHD rapport)

7  Departement LV

Op basis van de tabel 6.1 wordt gesteld dat er 181ha een agrarische bestemming heeft. Gelet op de landbouwgevoeligheidsanalyse (VLM, 2006) is er binnen het gebied 290ha geregistreerde landbouw aanwezig. Dit betekent dat er een grote hoeveelheid (gelijk dan of groter 
dan 110 ha) zonevreemde landbouwactiviteiten binnen het gebied aanwezig zijn. Er dient bij het opstellen van de acties rekening worden gehouden met dit intensief landbouwgebruik, en flankerende maatregelen worden uitgewerkt. (zie ook algemeen aandachtspunt 
flankerend beleid)
(Bron: S-IHD rapport)

8  Departement LV

Bij een aantal habitattypes (vb. 6120, 6430, 6510, 7140, 9160 e.a.) wordt bij de kwalitatieve doelstellingen “buffering tegen externe invloeden” of “beperken invloed van eutrofiëring” vermeld. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij wenst er op te wijzen dat verschillende 
gebieden die  binnen en aan de rand vanhet SBZ liggen, zeer intensieve landbouwgebieden zijn. Vooral in de deelgebieden 3 (Heppeneert), 8 (Leut) en 9 (Maaswinkel) is landbouwgebruik met een hoge landbouwkundige waarde aanwezig. Indien er in deze intensieve 
landbouwgebieden acties en maatregelen nodig zijn, moet er voor het departement vooral via vrijwillige beheersovereenkomsten gewerkt worden. Pas als vrijwillige maatregelen niet voldoende zouden blijken, kan verder gekeken worden welke bijkomende maatregelen 
nodig zijn. Deze maatregelen moeten eveneens grondig onderbouwd worden en er moet voldoende aandacht besteed worden aan een ruimte-efficiënte aanpak met minimale impact op landbouw.
(Bron: S-IHD rapport)
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Omschrijving aandachtspunten
9  Sector jacht

De jachtsector is vragende partij voor een betere communicatie op lokaal niveau, o.a. voor de ganzenproblematiek.
(Bron: S-IHD rapport)

10  Sector landbouw

De sector Landbouw stelt dat de kwaliteitsdoelstellingen : ”terugdringen verzuring en eutrofiëring” voor amfibieën zoals Poelkikker een belangrijke bijkomende impact zullen hebben op de sector Landbouw. Hiermee moet rekening gehouden worden o.a. bij de lokalisatie 
van de doelstellingen.
(Bron: S-IHD rapport)

11  Sector landbouw

De sector landbouw wijst erop dat in de G-IHD van de boomkikker  geen bloemrijke graslanden worden vermeld terwijl deze wel opgenomen worden in dit S-IHD rapport.
(Bron: S-IHD rapport)

12  Sector landbouw

De sector landbouw wenst te benadrukken dat binnen deze gebieden nog waardevolle landbouwgronden aanwezig zijn en dat er mogelijkheden zijn voor landbouwers om mee te helpen de doelen te realiseren.
(Bron: S-IHD rapport)

13  Sector economie

De sector Economie kan niet akkoord gaan met de doelstellingen aangezien het rapport doorspekt is van volgende termen: geen monitoringsgegevens beschikbaar, onvoldoende informatie beschikbaar, wellicht, geschat,…
(Bron: S-IHD rapport)

14  Sector economie / Sector landbouw

De sectoren Landbouw/Economie stellen dat er geen draagvlak is voor een mogelijke uitbreiding voor SBZ-H en SBZ-V.
(Bron: S-IHD rapport)

15  Sector economie / Sector landbouw

De sectoren Economie/Landbouw wensen te benadrukken dat de verbindingen voor de amfibieën binnen SBZ dienen te blijven.
(Bron: S-IHD rapport)

16  Sector economie

De sector economie wenst te benadrukken dat de projecten van de grindsector ten goede komen van de instandhoudingsdoelstellingen en deze in de toekomst mogelijk moeten blijven.
(Bron: S-IHD rapport)
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3   Openstaande taakstelling

3.1   Habitats

De in dit hoofdstuk beschreven oppervlaktebalans op SBZ niveau werd als taakstelling vastgesteld in het S-IHD-besluit voor deze SBZ. Op basis hiervan is een indicatieve verdeling van de doeloppervlaktes over de verschillende deelgebieden gebeurd 
via een modelmatige berekening. In paragraaf 3.1 wordt per aangewezen habitattype in deze SBZ het overzicht gegeven van de totale oppervlaktedoelen, de oppervlakte actueel habitat en het openstaand saldo aan te realiseren habitat (door 
omvorming vanuit bestaande andere natuur of door uitbreiding op plaatsen die nu niet ingenomen zijn door natuur). In de volgende managementplannen zal dit overzicht geactualiseerd worden met een stand van zaken en het openstaand saldo. 
Voor de soorten wordt geen oppervlaktebalans weergegeven. Gezien de complexe koppeling van de populatiedoelen aan habitats, regionaal belangrijke biotopen en andere vegetatietypes is het momenteel niet mogelijk om voor soorten een 
betekenisvolle openstaande taakstelling met oppervlaktebalans op te geven. In 3.2 wordt de taakstelling voor de soorten kort voorgesteld; voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar Bijlage 2 bij het IHD-besluit. De geactualiseerde 
openstaande taakstelling wordt in een latere fase van de managementplannen weergegeven.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt indicatief de actuele ligging van de habitats en de indicatieve verdeling van de doelen over de verschillende deelgebieden weergegeven. De verdeling van deze doelen over de verschillende deelgebieden maakt deel uit 
van het overleg met de betrokken actoren in het overlegplatform voor deze SBZ. De verdeling kan naar aanleiding daarvan in een volgende versie van het managementplan aangepast worden.

Habitat code Besluit Vlaamse regering Openstaande 
taakstelling

Opp. 
totaal doel

(ha)

Opp. 
actueel

(ha)

Opp. uitbreiding en 
omvorming

(ha)

3150 2.00 1.00 1.00

3260 (km*) ** 0.00 0.00 0.00

3270 19.00 14.00 5.00

6120 96.00 61.00 35.00

6430 37.00 28.00 9.00

6510 127.00 64.00 63.00

7140 3.00 3.00 0.00

9160 1.00 1.00 0.00

91E0 100.00 55.00 45.00

91F0 58.00 8.00 50.00

Opmerkingen
* In voorkomend geval kan de eenheid afwijken van [ha]. Bij de habitatcode wordt 
in dat geval aangegeven welke eenheid van toepassing is.

** Voor dit habitattype werd in het aanwijzingsbesluit geen oppervlaktedoel 
opgegeven, wel een kwaliteitsdoel.
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Soort Doel

Bittervoorn behoud

Boomkikker uitbreiding

Europese bever behoud

Kamsalamander uitbreiding

Kleine modderkruiper behoud

Kwartelkoning uitbreiding

Otter uitbreiding

Poelkikker behoud

Rivierdonderpad uitbreiding

Rivierrombout uitbreiding

3.2   Soorten
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4   Overzicht van de prioritaire inspanningen

Voor het realiseren van de taakstelling (zie hoofdstuk 2) zijn door de Vlaamse regering een aantal prioritaire inspanningen gedefinieerd. De prioritaire inspanningen beschrijven de verschillende acties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de 
taakstelling. De planning van deze acties hangt onder andere af van de beschikbare budgetten, de maatschappelijke context en de aanwezige kennis. Een aantal acties moeten echter prioritair gerealiseerd worden binnen de planperiode van het 
Vlaamse Natura 2000 programma 2014-2020 om:
• de verdere achteruitgang van habitattypes of soorten te stoppen of te vermijden (prioriteit stand still);
• de Vlaamse taakstelling 2020 te realiseren (prioriteit 2020).

Door de Vlaamse regering zijn in het S-IHD-besluit de prioritaire inspanningen bepaald waarbinnen één of meerdere prioritaire actie(s) moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd in deze SBZ. Het nader omschrijven van de acties gebeurt in overleg 
met alle betrokkenen binnen het overlegplatform tegen begin 2015 voor vastlegging in een nieuwe versie van het managementplan. Bijzondere aandacht zal hierbij gegeven worden aan die acties die binnen de planperiode 2015-2020 uitgevoerd 
moeten worden. Vanaf 2019 kunnen immers de nodige verplichtende maatregelen opgelegd worden indien blijkt dat prioritaire acties anders niet gerealiseerd worden binnen deze planperiode.

In paragraaf 4.1 is het overzicht van de prioritaire inspanningen weergegeven en de prioriteit m.b.t. de planperiode 2014-2020. In de volgende managementplannen zal dit overzicht aangevuld worden met een overzicht van de acties die vallen binnen 
deze verschillende inspanningen en van hun status.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt een ruimtelijk overzicht van de verdeling van de prioritaire inspanningen over de verschillende deelgebieden weergegeven.

Prioritaire inspanning cfr. Besluit Vlaamse regering Prioriteit

PI 1 Grensoverschrijdende afstemming 2050

PI 2 Een dynamische rivier met goede waterkwaliteit, natuurlijk hydrologisch regime en sedimentlast Standstill

PI 3 Herstel leefgebied kwartelkoning 2050

PI 4 Herstel laagveen in deelgebied 1 2050

PI 5 Herstel amfibieënpopulaties Standstill

PI 6 Duurzaam beheer in alle deelgebieden Standstill

4.1   Inspanningsmatrix

Gezien er nog geen vastgestelde actielijst is, worden in deze versie van het managementplan enkel de prioritaire inspanningen zoals vastgesteld in het S-IHD-besluit weergegeven. Zodra de actielijst is vastgesteld, wordt deze in een volgende versie van 
het managementplan aan de inspanningsmatrix toegevoegd.
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In dit hoofdstuk wordt beschreven welke milieucondities vereist zijn voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding voor de aangewezen habitats en soorten. Bij de opmaak van dit MP 1.0 was een gebiedsgerichte invulling niet mogelijk. 
Informatie over de vereiste milieuomstandigheden voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de habitats en soorten zijn te vinden in de publicatie "Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van 
instandhouding van de Natura 2000 habitattypen", gepubliceerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met als referentie T’Jollyn et al., 2009 en te consulteren op www.inbo.be/natura 2000.

5   Taakstelling inzake de verbetering van het natuurlijk milieu

MANAGEMENTPLAN 1.0
1 - Maasvallei

Pagina 19 van 21 24/10/2014



De richtkaart is een belangrijk ruimtelijke afwegingskader voor plannen, projecten, instrumenten… Het geeft in de eerste plaatst een synthese van de stand  van zaken op het terrein en zoals gepland. Een natuurdoel is immers pas 'geplaatst', wanneer 
inrichting en beheer van het betrokken perceel afgesproken zijn in een natuurbeheerplan, of één van de gelijkwaardige plannen die er mee gelijkgesteld kunnen worden. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de geplande doelen in 
natuurbeheerplannen of gelijkaardige plannen. Zolang een deel van de taakstelling niet is opgenomen, bevat de richtkaart daarnaast een ecologisch geschikte zoekzone die ruim genoeg is om via vrijwilligheid en socio-economische afwegingen te 
zoeken naar een optimale plaatsing van de resterende doelen en daartoe gevrijwaard wordt.  De bepaling van deze zoekzone gebeurt  op Vlaams niveau aan de hand van de actuele en natuurlijke potentiekaarten , rekening houdend met de 
oppervlakte waarvoor reeds garanties zijn op een correct beheer via een geïntegreerd beheerplan of een gelijkaardig instrument en socio-economische belangen. Dit gebeurt door middel van een geobjectiveerde, modelmatige berekening.  Naarmate  
bijkomende doelen worden 'geplaatst', door natuurbeheerplannen of gelijkwaardig instrumenten of in voorkomend geval, via verplichtingen, zal ook de omvang van de zoekzone(s) afnemen. De opmaak van de zoekzone(s) vormt dus het 
semiautomatische resultaat van de afspraken die gemaakt zijn over het onder correct beheer brengen van terreinen.

De richtkaart is in dit Managementplan 1.0 nog onvolledig omdat de benodigde data nog in opbouw of overleg zijn. Hieronder wordt per voorzien onderdeel aangegeven in welke mate het ingevuld is in deze planversie.

6   Richtkaart

6.1 Situering actuele habitats
De situering van de actuele habitats is indicatief opgenomen in kaarten 1 en 2.

6.2 Situering vegetaties als leefgebied voor Europees te beschermen soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.3 Aanwezigheid van habitattypische soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.4 Ruimtelijke verdeling van de instandhoudingsdoelstellingen
De ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes in dit SBZ zijn opgenomen in kaart 1.

6.5 Ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen
De ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen is weergegeven in kaart 2. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.

6.6 Situering van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.7 Zoekzones
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.8 Actiegebieden voor de verbetering van het leefmilieu
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

Kaart 1. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes.

Kaart 2. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.

Kaartenlijst
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Doelen DG BE2200037-8:
3270 - 9 ha
6120 - 35 ha
6430 - 7 ha
6510 - 43 ha
9160 - 1 ha
91E0 - 10 ha
91F0 - 20 ha

Doelen DG BE2200037-13:
3270 - 4 ha
6120 - 19 ha
6430 - 1 ha
6510 - 2 ha
91E0 - 11 ha
91F0 - 17 ha

Doelen DG BE2200037-9:
6510 - 43 ha
91F0 - 21 ha

Doelen
DG BE2200037-7:
91E0 - 3 ha

SBZ-H BE2200037 UITERWAARDEN LANGS DE LIMBURGSE MAAS EN VIJVERBROEK
Kaart 1.1

Situering

16/12/2014Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

Habitat Natura 2000
3150
3270
6120
6430
6510
9160
91E0
91F0
Actueel Habitat - RBB
Deels habitat
SBZ-H
SBZ-V

Vlaanderen±

0 2 41
km

Indicatieve situering van de actuele
habitats en de verdeling van de
doelen per deelgebied

Voor habitattype 3260 is geen toewijzing
aan deelgebieden gebeurd.



Doelen DG BE2200037-6:
3150 - 1 ha
3270 - 1 ha
6120 - 3 ha
6430 - 2 ha
6510 - 1 ha

Doelen DG BE2200037-1:
6430 - 2 ha
6510 - 9 ha
7140 - 3 ha
91E0 - 66 ha

Doelen DG BE2200037-11:
3150 - 1 ha
3270 - 3 ha
6430 - 9 ha
6510 - 8 ha
91E0 - 9 ha

Doelen DG BE2200037-3:
6120 - 24 ha
6510 - 11 ha

Doelen DG BE2200037-12:
3270 - 2 ha
6120 - 7 ha
6430 - 7 ha
6510 - 8 ha
91E0 - 1 ha

Doelen DG BE2200037-4:
6120 - 8 ha
6510 - 2 ha

SBZ-H BE2200037 UITERWAARDEN LANGS DE LIMBURGSE MAAS EN VIJVERBROEK
Kaart 1.2

Situering

16/12/2014Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

Habitat Natura 2000
3150
3270
6120
6430
6510
7140
91E0
Actueel Habitat - RBB
Deels habitat
SBZ-H
SBZ-V

Vlaanderen±

0 2 41
km

Indicatieve situering van de actuele
habitats en de verdeling van de
doelen per deelgebied

Voor habitattype 3260 is geen toewijzing
aan deelgebieden gebeurd.



BE2200037-8
PI 1, 2, 5, 6

BE2200037-10
PI 1, 6

BE2200037-13
PI 1, 2, 6

BE2200037-9
PI 1, 2, 5, 6

BE2200037-7
PI 1, 2, 6

SBZ-H BE2200037 UITERWAARDEN LANGS DE LIMBURGSE MAAS EN VIJVERBROEK
Kaart 2.1

Situering

17/12/2014Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

Legende
SBZ-H
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Het Vlaams Natura 2000-programma bevat een globaal afwegingskader, met daarin: 
• een onderlinge afweging van de ecologische vereisten van zowel de Europees te beschermen habitattypes, van de Europees te beschermen soorten als van de soorten die typisch zijn voor een Europees te beschermen habitat;
• een afweging voor soorten van regionaal belang van de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen voor boshabitats ten aanzien van ecologische vereisten voor vogelsoorten die karakteristiek zijn of vaak voorkomen in grotere, open en 

natuurkwaliteitsvolle weilandcomplexen.
In dit hoofdstuk moet worden aangegeven op welke wijze bij de realisatie van de taakstelling dit afwegingskader toegepast werd of zal worden.

De informatie over de uitvoering van het globaal afwegingskader voor deze SBZ wordt toegevoegd vanaf de volgende versie van het managementplan. Het Vlaams Natura 2000-programma, waar het globaal afwegingskader Natura 2000 deel van 
uitmaakt, bestaat immers nog niet bij de opmaak van dit Managementplan 1.0. Bovendien ontbreken in deze planversie belangrijke elementen die relevant zijn voor de beschrijving van de uitvoering van het globaal afwegingskader, zoals de 
ruimtelijke configuratie van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de zoekzones.

7   Gebiedsgerichte toepassing van het globaal afwegingskader Natura 2000

MANAGEMENTPLAN 1.0
1 - Maasvallei
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