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Dynamische planning in beeld:
de Grensmaas als leerschool
KRIS VAN

Looy &

GEERT DE BLUST

Natuurontwikkeling en andere vormen van natuurbehoud op een grotere, landschappelijke schaal vragen een doordachte, planmatige aanpak. Globale plannen
gaan echter soms voorbij aan belangrijke informatie op lokaal niveau (bv. habitats
van bepaalde soorten). Het confronteren en beter afstemmen van "top-down" en
"bottom-up" benaderingen blijkt nodig. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van de
Grensmaas.
Er worden momenteel grote plannen opgemaakt voor de natuur in Vlaanderen, grootschalige plannen ook. Denk maar aan het
Vlaams Ecologisch Netwerk, het Nationaal
Park Hoge Kempen, het Kempenbroek, .. .
Hoewel geconcipieerd op een hoger planniveau, komt bij de uitvoering echter ook
steeds het lokale niveau om de hoek kijken.
Lokale terreinkenmerken of aanwezige dierof plantenpopulaties kunnen randvoorwaarden of aanknopingspunten vormen voor
planbijsturing van die globale plannen. Ze
kunnen zelfs een aanzet zijn voor een volledig afwijkende, lokale planuitwerking. Uit een
grondige studie van de plaatselijke ecologische potenties kan met andere woorden blijken dat de functie of inrichting die een
gebied volgens een globaal plan zou moeten
krijgen, helemaal niet realistisch is. De zogenaamde "top-down" benadering moet daarom steeds aan het lokale getoetst worden.
De plannen om de Limburgse Maas, op de
grens met Nederland, tot een groot natuurontwikkelingsgebied om te vormen, tonen
deze problematiek goed aan. Bij deze plannen
staat het herstellen van de rivierdynamiek
centraal. Als illustratie wordt in dit artikel een
overzicht geboden van de analyses van het
herstel van rivierbos en de mogelijke terugkeer van enkele karakteristieke soorten en
wordt er nagegaan of de doelstellingen van
de plannen die voor verschillende schaalniveaus opgesteld werden haalbaar zijn.
De natuurontwikkelingsdoelstellingen voor
het project langs de Grensmaas zijn geformuleerd in de globale doelstelling om een
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Figuur 1: De ingrepen van het Grensmaasproject aan weerszijden van de rivier.
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Figuur 2: Doorsnede natuurlijke grindrivier met de plaats van de onderscheiden bosgemeenschappen.

aaneengesloten natuurgebied van> 2000 ha
met grote oppervlakten rivierbos en grindbank langs de rivier te ontwikkelen. Vanuit de
zogenaamde "bottom-up" benadering worden voor de inrichtingsplannen specifiekere
doelstellingen gedefinieerd zoals het
opnieuw mogelijk maken van overstroming,
sedimentatie, erosie, kwel en zaadverspreiding en het herstellen van de diversiteit aan
habitat met een minimale oppervlakte en
functionerend in een netwerk. De inrichtingsplannnen worden ontwikkeld uitgaande
van o.a. bodem kenmerken of van de habitat
van specifieke soorten. Om de beoogde doelen te bereiken is het evenwel nodig om de
"bottom-up" benadering en de "top-down"
benadering met elkaar te vergelijken en in
overeenstemming te brengen.

aantal ingrepen die het contact tussen de
rivier en het winterbed herstellen (Fig. 1). Bij
volledige uitvoering zal één grootschalig
natuurontwikkelingsplan over het riviertraject van zo'n 50 kilometer gerealiseerd zijn.

Herstel en ontwikkeling van
rivierbos langs de Grensmaas
De laatste jaren krijgen kenmerkende rivierbossen op basis van wilgen en populieren
veel aandacht bij het herstel van riviersystemen. In de West-Europese context van indijking en bevaarbaar maken van de rivieren, is
dit bostype sterk achteruitgegaan. De
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beschikbare ruimte voor het rivierbegeleidende bos verminderde drastisch, maar ook
de vereiste milieuomstandigheden verdwenen door stuwing en kanalisering. Voor een
succesvol behoud en herstel van deze bossen
zullen dus zowel de beschikbare ruimte als
de milieuomstandigheden aangepakt moeten worden.
Om de herstelmogelijkheden na te gaan, heb
je kennis nodig over de ecologische vereisten
van rivierbossen voor bodemkenmerken,
over de invloed van overstromingen op de
ontwikkeling van het bos en over het verband tussen de aanwezigheid van de soorten
in het stroomgebied en de vestiging ervan in
het projectgebied. Dit werd dan ook onderzocht. Op het niveau van de Grensmaas
bleek de overstromingsinvloed de bepalende
factor. Een modellering bracht vervolgens de
geschikte plaatsen in beeld waar de ontwikkeling van de verschillende bostypes - bij
uitvoering van het project - het meest waarschijnlijk te verwachten is. Eens de mogelijke toekomstige spreiding van bos zo bekend
was, kon tenslotte nagegaan worden of met
deze ontwikkeling ook geschikte habi'tat
ontstaat voor de diersoorten die van het bos
afhankelijk zijn.

Bosgemeenschappen van de
Grensmaas
Elke bosgemeenschap heeft haar plaats b1nnen het riviersysteem (Fig. 2). Vanaf de laag-

Tabel 1. Bosgemeenschappen met kensoorten en locatie in Grensmaasgebied.

Bosgemeenschap

Kensoorten

Locaties in Maasvallei

Salicetum purpurea

Bittere Wilg, Zwarte Populier

Grindbanken

Salicion triandrae

Katwilg, Amandelwilg

Hochter bampd, Kerkeweerd, oevers

Ugustro-Populetum

Bosrank, Slangelook, Rode Kornoelje

Oevers. Frayère du Petit Gravier

Salici-Populetum

Zwarte Populier, Groot Glaskruid

Smeermaas. Meers, Kerkeweerd

Salicetum albo

Schietwilg, Bindwilg

Hochter Bampd. Koningssteen.

Fraxino-Ulmetum impatientosum

Groot Springzaad. Gelderse Roos

Hochter Bampd. Koningssteen

Het plan levende Grensmaas
Op het globale planniveau van de Grensmaas wordt het volledige alluvium van de
rivier tussen Maastricht en Kinrooi
beschouwd. Drie scenario's waarin hoogwaterbeheer en natuurbehoud gecombineerd
worden, werden reeds voor de Grensmaasvallei uitgetekend (Van Looy & De Blust
1996). Het 'Vrije Maas' scenario geeft de
maximale ruimte voor de dynamische rivier.
In het 'levende Grensmaas' scenario krijgt
het contact tussen de rivier en het winterbed
een centrale plaats, terwijl in het 'Traditioneel Uiterwaardenlandschap' scenario het
bedijkte cultuurlandschap uit een recent
verleden als streefbeeld fungeert. De
Vlaams-Nederlandse Coördinatiecommissie
Grensmaas verkoos in 1995 het scenario
'levende Grensmaas' voor de verdere planuitwerking. Dat scenario vertrekt van een

Kollegreend. Eijsder Beemden

Carici-Fraxinetum

Ijle Zegge. goudveil

Kingbeekbron. Kollegreend

Fraxino-Ulmetum typicum

Groot Heksenkruid, Bloedzuring

Hochter Bampd.

Fraxino-Ulmetum alnetosum

Zwarte en Witte Els, Hop. Bitterzoet

Hochter Bampd, Vijverbroek

Stellario-Alnetum

Bosmuur, Bittere Veldkers

Hochter Bampd

Alnion glutinosae

Elzenzegge. Grote Boterbloem,

Kingbeekbron, Vijverbroek

Dotterbloem

Primulo-Carpinetum

Vingerhelmbloem, Sneeuwklokje,

Elsloo, Leut

Gevlekte Aronskelk

Stellario-Carpinetum

Bosanemoon, Boskortsteel,

Leut. Meeswijk

Grootbloemmuur

Pruno-Ugustretum

Wegedoorn, Wilde liguster,

Uikhoven. Heppeneert.

Viltroos. Bosrank

Frayère du Petit Gravier
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grind rivieren - die een relatief groot verhang
en snelle waterafvoer hebben - echter
betrekkelijk laag. Overstromingen duren zelden lang genoeg om boomsoorten (ook in
het juveniele stadium) serieus in problemen
te brengen. De ontwikkeling van het rivierbos op basis van eik en Es - het zogenaamde hardhoutooibos - komt voor op plaatsen
die door sedimentatie opgehoogd zijn. Hierbij wordt de overstromingsdynamiek steeds
minder belangrijk en gaan andere factoren,
zoals de concurrentie met de omringende
vegetatie, de zaad aanvoer, natuurlijke begrazing, enz. de vestigings- en overlevingskansen bepalen.
Schuilsp. (NIm)

22
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13
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Figuur 3: Voor bosontwikkeling relevante
milieucondities m.b.t. kracht van stromendwater (zgn. schuifspanningen) bij
een afvoer van 2000 m' /5 (toekomstige
situatie) (Severyns et al. 200 1).

ste grindbank tot aan de rand van het riviergebied waar slechts bij extreme hoogwaters
invloed van de rivierdynamiek aanwezig is,
komen karakteristieke bosontwikkelingen
voor. Deze samenhang is in het Grensmaasgebied echter grondig verstoord door het
vastleggen en verdiepen van de zomerbedding en het afsluiten van grote delen van het
winterbed door de aanleg van dijken.
De bosgemeenschappen die zich op de grindig-zandige en zandlemige bodems van het
Grensmaasgebied kunnen ontwikkelen, werden benoemd op basis van typeringen van
middenlooptrajecten van de Rijn, Rh6ne,
Loire en Allier (Oberdorfer 1992, Kisteneich
1993, Dister 1980, Dister et al. 1989, Pautou
et al. 1989, Carbiener et al. 1990 , Schnitzler
1997, Trémolières et al. 1998, Brown et al.
1997, de Veld 1996). Voor elke gemeenschap
worden in tabel 1 de kenmerkende soorten
met hun locatie in het Grensmaasgebied
aangegeven.

Dynamische bosontwikkeling
De beschrijving en de voorspelling van
natuur in dynamische rivieromstandigheden
zijn niet vanzelfsprekend. Voor de opmaak,
verantwoording en aanvaarding van grote
natuurontwikkelingsplannen - zoals het
Grensmaasproject - wordt evenwel vereist
dat naast een grondige analyse van rivierkundige, socio-economische en milieutechnische effecten, ook de te verwachten
natuur wordt beschreven. Vooral de bosontwikkeling is voor de rivierbeheerder een
mogelijke doorn in het oog omwille van het
waterstandsverhogend effect. Aangezien het
project grensoverschrijdend moet bijdragen
tot de bescherming tegen hoogwaters, mag
de natuurontwikkeling - meer specifiek het
ontwikkelen van bos binnen het stroomvoerend deel van de rivier - deze doelstelling op
termijn niet hypothekeren.
De plaats en de omstandigheden voor de
vestiging van de kenmerkende rivierbossen
krijgen vanuit deze beheersproblematiek de
laatste jaren veel aandacht (Geilen 1994,
Brown 1997, Carter Johnson 1997, Pabst et
al. 1998). Voor de Grensmaas werden de

De modellering van een afvoer van 2000 m3/s
toont de plaatsen waar de ontwikkeling van
het rivierbos op basis van wilgen en populieren kan optreden (groene zone). De schuifspanningswaarden in de legende van figuur 3
zijn de kritische grenzen voor kieming, vestiging en overleving van de wilgen en populieren (Severyns et al. 2001).

Mogelijkheden voor bossoorten
Naast de milieuvereisten is er ook een voldoende oppervlakte habitat nodig opdat
soorten kunnen voorkomen. Heel wat diersoorten komen in een netwerk van habitat
voor. Voor zowel de minimumarealen (d.i.,
oppervlakte geschikt habitat om een duurzame populatie van een soort te kunnen
huisvesten) als voor de verbreidingscapaciteit van diersoorten, kunnen op verschillende schaalniveaus soorten geselecteerd worden die toelaten om de habitat dat volgens
het model kan voorkomen, te evalueren
(Geilen et al. 2001)

Tabel 2. Modellering van bossoorten voor het Grensmaasproject, met indicatie van kolonisatieof dispersiecapaciteit en minimumarealen voor duurzame populaties (Pedroli et al. 2001).
Habitat

Minimum

oppervlakte

dispersie
capaciteit

voor

duurzame
populatie

, Ondergrondse

De kracht van het overstromende water is de
meest bepalende factor voor de ontwikkeling van bos langs grindrivieren (Dister et al.
1989, De Veld 1996, Van Splunder 1998,
Severyns et al. 2001). Daarnaast speelt ook
de overstromingsduur een rol. Deze ligt langs

mogelijkheden van ontwikkeling van rivierbos onderzocht. De te verwachten nieuwe
standplaatscondities werden afgeleid uit
bestaande rivierkundige modelleringen en
vergeleken met de locaties van bestaande
bossen en met de vereisten voor kieming
van de voornaamste boomsoorten.
Zowel voor de kieming en de vestiging van
jonge boompjes, als voor de overleving van
volwassen bos werd daarom de kritische
schuifspanning bepaald. Dit is een milieuvereiste die een maat is voor de kracht van het
stromende water. De hydraulische modellering van de Grensmaas maakt het zo mogelijk om na te gaan waar in de toekomstige
situatie geschikte omstandigheden voor
bosontwikkeling aanwezig zullen zijn.

Woelmuis
• Bever

Bosranden en

50 ha

ruigtes
Overgang
Zachthoutooi-

3200 ha

Hardhoutooibos

duurzame
populatie in
studiegebied
met omgeving
++

+

Regionaal
(50 km)

640 ha

bos en water
• Middelste
Bonte Specht

+

Potentie
voor

(10 km)

water en bos
• Kwak

Lokaal

Potentie
voor
duurzame
populatie in
studiegebied

Nationaal

+

++

(100 km)
1500 ha

Regionaal
(50 km)

++
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Figuur 4: Potentiële habitats voor de Kwak
en analyse van de mogelijkheden voor een

duuname populatie in het Grensmaasgebied in het 'Levende Grensmaas' scenario
(Vanackeret al. 1998).

Figuur 5: Ovenichtskaart Hochter Bampd met de verschillende bostypes in het Wissenbos.

Figuur 6: Het elzenrijke Essen-iepenbos
waarin onder de Schietwilgen een dichte
etage van Zwarte els opgroeit.

De potentie voor het herstel van levensvatbare populaties van doelsoorten, kan tenslotte gemodelleerd worden op basis van de
ruimtelijke spreiding en de kwaliteit van de
habitat. Zo kunnen voor verschillende
schaalniveaus soorten weerhouden worden
als vertegenwoordiger van een diergroep
met een karakteristieke dispersiecapaciteit
en minimumareaal. Dispersie verwijst naar
verplaatsingen die bijdragen tot uitwisseling
tussen populaties of tot kolonisatie van
nieuwe gebieden. De Ondergrondse Woelmuis vertegenwoordigt zo de kleine zoogdieren met een beperkte verbreiding en
oppervlaktebehoefte. De Kwak kan het
gebied slechts koloniseren wanneer er zowel
een voldoende areaal aan zachthoutooibos
ontwikkelt, alsook een voldoende aanbod
voedselrijke nevengeulen en plassen. Door
de grote mobiliteit kan hij echter gemakkelijker habitats over een groter gebied benutten (Fig. 4). Het is duidelijk dat deze analyse
van habitatnetwerken een toetsingsinstrument vormt voor de planvorming op het
globale niveau .

Bij de modellering van doelsoorten z~als
Kwak, Bever en Middelste Bonte Specht,
bleek het 'Levende Grensmaas' scenario telkens gelegenheden te bieden voor duurzame
populaties van deze soorten. Zeker soorten
met een grotere verbreidingscapaciteit (bv.
Kwak en Middelste Bonte Specht)· kunnen
leefbare populaties opbouwen in saménhang met de grote boscomplexen in de
omgeving. De analyse van de ecologische
netwerken toont ook het belang aan van
natuurontwikkeling in het bovenstroomse
en benedenstroomse riviertraject voor
levensvatbare populaties van riviersoorten.
Voor de bosdoelsoorten is vooral de aanwezigheid van een uitgebreid bosareaal in de
onmiddellijke omgeving een belangrijke
troef.

Lokale plannen: Hochter
Bampd
Na het uittekenen en modelleren van het
scenario 'levende Grensmaas' op globaal
niveau, werd gestart met de locatie-uitwerking van de plannen.Voor elk van de 24 deellocaties die samen het scenario vormen,
werd een definitief ontwerp gemaakt op
basis van een gedetailleerd onderzoek van de
lokale randvoorwaarden of potenties
(bodem, archeologie, grondwater, ecologie,
overlast naar omwonenden, enz.). Het
gebied Hochter Bampd (Neerharen-Lanaken) kwam als eerste grote locatie stroomafwaarts Maastricht aan de beurt.
Vanuit de globale planning was het de
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bedoeling om in Hochter Bampd een permanent meestromende nevengeul te
maken. Aangezien er al een grote plas aanwezig is, zou slechts op twee plaatsen de
dam verlaagd moeten worden. Dit project,
afgeleid uit het globale plan, moest vanuit
locatieonderzoek echter opgegeven worden.
De slibafzettingen in de huidige plas zouden
bij de aantakking immers uitgespoeld worden en terug in de Maas terechtkomen, terwijl de plas voor het grootste deel van het
jaar droog zou staan. Daarom werd besloten
om de plas in te richten als een hoogwatergeul. Dit is een geul die pas met de Maas
begint mee te stromen vanaf een bepaalde
hoge waterstand. De plaats van de uitstroomopening stroomafwaarts werd zo
bepaald dat de plas nooit helemaal droog
valt.
De belangrijkste ingreep in Hochter Bampd
zal het verlagen van de oeverdam worden.
Die dam zorgt nu nog voor een ongunstig
overstromingspatroon met overdadige slibafzettingen als gevolg. Niet alleen de aftakking in het zuiden en de uitstroomopening in
het noorden, maar een groot stuk van de
dam zal verlaagd worden. Hierdoor zal de
ontwatering van het gebied na een hoogwater vlotter verlopen, en zal er alleen nog slibafzetting optreden in lokale depressies.
Het Wissen bos bestaat momenteel uit een
ontwikkeling van Schietwilgenbos (Salicetum albo-fragilis). Toch zien we reeds een
evolutie naar verschillende andere types

Figuur 7: Huidige en voorspelde relatie tussen de
overstromingsduur en -frequentie voor
het lagere deel
van het Wissenbos.

Figuur 8: De
verjonging van
de Gewone Es in
het Wissenbos
in 1999, weergegeven volgens gemiddeld
aantal juvenielen in de plots
volgens de
hoogteligging.

afhankelijk van de hoogteligging. Een groot
deel van het laaggelegen wilgenbos ontwikkelt zich momenteel tot een Elzenbroekbos,
In de hogere randen van het bos komt een
elzenrijk Essen-iepenbos in ontwikkeling
voor. Nog hoger vinden we de typische vorm
van Essen-iepenbos (Fig. Sen 6).

Modellering
Bij het verlagen van de oever zal de schommeling van het waterpeil en de duur van de
overstromingen nauwer aansluiten bij deze
in de rivier zelf.
Figuur 7 geeft deze verandering van de overstromingsduur weer in het lagere gedeelte
van het Wissenbos in relatie tot de overstromingsfrequenties. Het belangrijkste effect
voor de bosontwikkeling is dat in de middenzone van overstromingsfrequenties
(hoogwaterpieken van zo'n 1000-1500 m3/s,
met ongeveer een jaarlijkse frequentie) de
overstromingsduur sterk zal afnemen, aan-
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gezien het gebied ook vlotter zal ontwateren. Dit heeft directe gevolgen voor de sedimentatie en de erosie in het gebied, evenals
voor de ontwikkeling van het bos. Zowel de
vestiging en de groeikansen van houtige
soorten en kruiden worden beïnvloed. We
zien een duidelijke verkorting van de overstromingsduur. Zo zal op plaatsen waar bijvoorbeeld twee keer per jaar een overstroming plaatsvindt, de duur verkorten van 6 of
7 dagen naar slechts 2 of 3 dagen. Alleen op
de hoogste en de laagste delen van de bosgradiënt zal er weinig of geen verandering in
overstromingsduur te verwachten zijn.

Verschuiving bosgemeenschappen
De tolerantie van bosgemeenschappen ten
aanzien van overstromingen werd door Dister (1980) beschreven voo r de middenlooptrajecten van de Rijn en de Allier (Tabel 3),
De ontwikkelingen van verschillende bostypes zullen bij uitvoering van het Grensmaasproject duidelijker uitgesplitst worden door
de variatie aan sedimentatie en overstromingsduur. Ruimtelijk zal er een sterkere differentiatie ontstaan: grotere oppervlaktes
met hardhout- en zachthoutooibos zullen
ontstaan, terwijl het momenteel aanwezige
moerasbostype zal teruggedrongen worden
tot beperkte zones langs de te vormen hoogwate rgeu I.
Dat er door de uitvoering van het project
mogelijk boomsoorten (bv. elzen in de zones
die dynamischer worden) zullen afsterven,
moeten we zien als een overgang van de huidige suboptimale situatie naar een eindtoestand die het streefbeeld van rivierbosontwikkeling moet benaderen. Voor het bos in
Hochter Bampd is er een veelzijdig effect te
verwachten, waarbij de effectieve gevolgen
op bos- en kruidlaagontwikkeling nog moei lijk te voorspellen zijn, De aangegeven veranderingen in overstromingskarakteristiek
zorgen alleszins wel voor een sterkere differentiatie van de bosontwikkelingen, over-

Tabel 3 .Overzicht van bostypes en overstromingsduur (Dister 1980).

Bostype

Overstromingsduur (dagen/jaar)

Elzenbroekbos (Alnetum glutinosae)

150-250

Schietwilgenbos (Salicetum albo-fragilis)

110-190

Elzenrijk essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum alnetosum)

50-90

Essen-iepenbos met Groot springzaad (Fraxino-Ulmetum impatientosum)

20-50

Typische essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum typicum)

3-14
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het Wissen bos geeft duidelijk het belang van
overstroming en bodemvochtigheid aan
(Dijkstra 1995, Siebel 1998, Van Looy et al.
2000). De optimale condities voor verjonging doen zich voor op plaatsen waar niet te
langdurige overstromingen optreden maar
die toch binnen grondwaterbereik blijven.
Vandaar de relatie met de hoogteligging: te
laag ontbreekt verjonging van Es omwille van
de overstromingsduur en te hoog omwille
van de te diepe grondwatertafel. De kritische
overstromingsduur voor de Gewone Es ligt
rond de 12 dagen (Dijkstra 1995) (Fig. 8).
Wanneer we de wijziging rond deze overstromingsduurklasse bekijken op figuur 6, dan
zien we dat er een grote verschuiving
optreedt rond deze duurlijn. De oppervlakte
van het Essen-iepenbos type binnen hetWissenbos zal daardoor toenemen van 3 naar 10
ha. Bij het oorspronkelijke concept van een
nevengeul zou het grondwaterniveau in het
gebied dalen, zodat de mogelijkheden voor
het Essen-iepenbos sterk zouden verminderen. Tevens zou het moerasbostype volledig
verdwijnen door de verwachte extremere
schommelingen in de waterstand. Met de
lokale ontwerpbijsturing worden de mogelijkheden voor habitatrestoratie dus geoptimaliseerd.

Mogelijkheden voor bossoorten

Figuur 9: Zwarte Populier en Bittere Wilg
in de kiemfase en de volwassen fase
respectievelijk in de referentiesituatie
langs de Allier in Frankrijk (a-b Jen langs
de Grensmaas (c-dJ. De foto's tonen de
extreem dynamische omstandigheden
met grof grind op de banken in de huidige
Grensmaas. In de Al/ier gaat het daarentegen om brede zandige banken en beboste
oevers waarjaarlijks een massale kieming
van populieren en wilgen kan voorkomen.

eenkomstig de geschetste ontwikkelingen
langs grindrivieren.
Een onderzoek naar de relatie van de verjonging van Gewone Es met de hoogteligging in

De betekenis van 'nieuw' habitat voor doelsoorten, wordt sterk bepaald door de lokale
milieucondities en de aanwezigheid en
nabijheid van relictpopulaties. Dit werd aangetoond voor de soorten van de droge
stroomdalgraslanden zoals de Gulden Sleutelbloem in de Maasvallei (Brys et al. 2001;
Peters & Van Looy 1996). Ook voor de bosdoelsoorten is dit het geval: in Hochter
Bampd komt het laatste exemplaar van de
Zwarte Populier in de Vlaamse Maasvallei
voor en de aanwezigheid van de Bittere Wilg
op de oever van de Maas is van belang voor
de uitzaaiing elders in de Maasvallei (Kurstjens et al. 1995). Verspreiding via de rivier
speelt hierbij een cruciale rol. zoals blijkt uit
de inventarisatie van juveniele en volwassen
exemplaren op de grindbanken van de
Grensmaas (Fig. 9 en 10). Aangezien er nog
maar een beperkt aantal volwassen exemplaren van deze boomsoorten aanwezig zijn
in het gehele stroomgebied van de Maas,
moet het contact met de rivier verzekerd zijn
voor deze relicten.
Door de gewijzigde plannen voor het herstellen van de rivierdynamiek kunnen in

• BittetvwilQ
. Popufler.jw.
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Figuur 10: Verspreiding van juveniele Bittere wilgen en populieren op de grindbanken van de Grensmaas in 1999.

Hochter Bampd gunstige milieus voor de
verdere vestiging van Bittere Wilg en Zwarte
Populier ontstaan en kunnen de aanwezige
relicten in een beter contact met de rivier
staan. Vanuit deze lokale inspanningen voor
het behoud van de relicten, zal zo de verbreiding doorheen de rest van het Grensmaasgebied gegarandeerd kunnen worden.

Besluit
Voldoende kennis van de dynamiek in 'de
natuur is een vereiste opdat projecten voor
behoud en herstel van natuurlijke levensgemeenschappen succesvol kunnen zijn. Er
moet daarbij informatie verzameld worden
over systeemprocessen, standplaatscondities, habitatvereisten en aanwezigheid van
soorten in het plangebied. Bij een planuitwerking die zowel "bottom-up" als "topdown" ingezet wordt, moet vervolgens een
wisselwerking nagestreefd worden die tot
een belangrijke meerwaarde zal leiden voor
de definitieve plannen. Het combineren van
doelstellingen die zowel gericht zijn op het
herstellen van de sleutelprocessen van de
rivier als op het herstellen van karakteristiek
habitat, brengt met zich mee dat zowel op
het globale als op het lokale niveau specifieke richtlijnen en bijsturingen geformuleerd
kunnen worden. Daarvoor is het dus noodzakelijk dat plannenmakers bereid zijn om op
basis van de kennis over het lokale functioneren, de gedetailleerde uitwerkingsplannen
die vanuit een "top-down" benadering voorbereid waren, aan te passen aan wat er op het
plaatselijk niveau mogelijk en wenselijk is.
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SUMMARY BOX:

Van Looy K. & De Blust G. 2002. Dynamic planning for habitat restoration: the case of the Grensmaas [in Dutch]. Natuur.focus 1(2): 69-75.
In the planning process of large-scale nature development
programmes, problems arise with the top-down planning,
when local conditions and potentials for habitat restoration
goals come in view. The nature development project for the
Common Meuse river stretch on the Flemish-Dutch border is
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a comyrehensive example of this conflicting process. The
research on the restoration of floodplain forest provides a case
study for the modelling approach on the global scale, based on
physical requirements for vegetation development and
required spatial configurations of habitat for target species.
On the local scale however, the potentials for habitat restoration and population protection can be modelled more accurately. This results in altered views on the proposed measures
derived from higher order plans and the locally inspired
measures regarding the optimal physical or biotic conditions
for the target species and ecosystems.
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