Limburgs Landschap vzw

Bescherm unieke riviernatuur
aan de Grensmaas

Wat is het probleem/de uitdaging?
De Grensmaas vormt een natuurlijke grens tussen België en
Nederland en loopt over een lengte van ruim 40 kilometer. De
Grensmaas start haar traject binnen Vlaanderen in Lanaken
en loopt verder stroomafwaarts richting Kinrooi. ‘Dal van de
Grensmaas’, het natuurgebied van Limburgs Landschap vzw,
ligt verspreid over de gemeenten Kinrooi, Dilsem-Stokkem,
Maasmechelen en Lanaken. Het gebied is een onderdeel van
het grotere ‘Levende Grensmaas’, een grensoverschrijdend
project dat bescherming tegen hoogwater combineert met
duurzame natuurontwikkeling.
Doordat de scheepvaart aan beide zijden van de rivier over
kanalen wordt geleid (Julianakanaal en Zuid-Willemsvaart), is
de Grensmaas ongestuwd gebleven en heeft de waterloop het
karakter van een snelstromende grindrivier met een relatief
ondiepe bedding kunnen behouden, wat dan weer kansen
schept voor zeldzame natuur. Het is een uniek natuurlandschap dat een hele hoop waardevolle fauna en flora herbergt:
bevers, dassen, libellen, zeldzame broedvogels, , stroomdalsoorten en nog veel meer.

Het gebied is erg gevoelig voor overstromingen. Minstens één
keer per jaar treedt de Maas er uit haar oevers. Sinds enkele
jaren zijn er grote inrichtingswerken aan de gang om dit gevaar
voor omwonenden in te perken door de Maas terug haar ruimte
te geven en te laten overstromen daar waar dit wel gewenst is
zoals in natuurreservaten. Groot nadeel bij deze overstromingen is de massa afval die achterblijft op de oevers.
Algemene doelstelling van het project
Limburgs Landschap vzw wil de zeldzame Maasnatuur in de
grensstreek maximaal mogelijk beschermen door deze gronden aan te kopen en een aangepast beheer te geven. Op die
manier kan een rijk en dynamisch natuurlandschap gecreëerd
worden dat eigen is en zeg maar, uniek is op West-Europese
schaal.
Deze prachtige natuur wil de vzw natuurlijk ook openstellen
aan breed publiek zoals scholen, groepen en natuurliefhebbers. Er zijn verschillende mogelijkheden uitgebouwd om de
Maasnatuur ten volle te beleven.
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Hoe pakt Limburgs Landschap vzw dit concreet aan?
Tegen 2016 wil Limburgs Landschap vzw het natuurgebied
‘Dal van de Grensmaas’ uitbreiden met 173 hectare. Dit zal
het totaal op 515 hectare brengen, waarvan 9 hectare sleutelpercelen. Deze laatste zullen de verbinding maken tussen het
natuurgebied Mazenhoven en Negenoord-Kerkeweerd. Op die
manier ontstaat er één aansluitend natuurgebied langsheen
de Maas over de gemeenten Dilsem-Stokkem en Maasmechelen.
Daarnaast voorziet de vzw ook een uitbreiding van het natuurgebied door de aankoop van een oude groeve.
Om dit domein op een duurzame manier te exploiteren gaat
de organisatie ook beheermateriaal aanschaffen. Met de
maaibalk, opraapwagen en minigraver kan Limburgs Landschap vzw de nodige maai- en inrichtingswerken uitvoeren en
ook de graasweiden voor het vee afbakenen en herstellen.
Bovendien gaan zij extra vee voorzien voor deze graslanden.
De Koninkpaarden en Gallowayrunderen zorgen er voor een
natuurlijke begrazing waardoor er een begrazingsdynamiek
in het gebied ontstaat.

Benodigde budget
Één hectare natuurgebied in ‘Dal van de Grensmaas’ voor één
maand duurzaam beschermen en beheren kost 7,25 euro.
Wat is Limburgs Landschap vzw?
Limburgs Landschap vzw wil in belangrijke mate bijdragen
tot het behoud, de bescherming, het beheer en het herstel
van het Limburgs natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. De
organisatie richt zich hiervoor tot een breed publiek van natuurliefhebbers, recreanten, scholen, gezinnen met kinderen,
gemeenten en overheden.
Dit doen ze door:
- De aankoop van natuurgronden.
- Het beheer en de inrichting van de gebieden.
- Het openstellen van de natuurreservaten en via het
bezoekerscentrum Hengelhoef natuureducatieve projecten
en vormingsmomenten te organiseren.

Daarnaast investeert Limburgs Landschap vzw ook in opruimmateriaal. Dit is nodig om het zwerfvuil langs de oevers op te
ruimen na overstromingen. Jaarlijks zetten een honderdtal
vrijwilligers zich hiervoor in.
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