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1. Inleiding 
 

In het najaar van 2017 is de recreatievijver van Itteren feestelijk geopend. Het is een mooie plek voor 

inwoners van Itteren en Borgharen e.o. om te wandelen, te vissen en tot rust te komen. Het ontwerp 

van de vijver is gemaakt door Bureau Stroming. Dit gebeurde in samenspraak met bewoners, vissers, 

Consortium Grensmaas en gemeente Maastricht. Het staat beschreven in het ‘Eindplan Recreatieplas 

Itteren’ (Stroming, 2016). 

 

Consortium Grensmaas heeft de vijver aangelegd. Het Consortium is tot en met 2024 tevens 

verantwoordelijk voor het beheer van de vijver en zijn oevers. Omdat het huidige beheer door een 

aantal betrokken bewoners nog niet als optimaal beschouwd wordt (ecologie, natuurbeleving), is 

deze notitie gemaakt. Hij bevat een aantal suggesties voor verbetering van het beheer en voor 

aanplant. 
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2. Beschrijving van het gebied en het huidige beheer. 
 

 

Oppervlak 

Het gebied heeft een grootte van ca. 15 ha (ca. 200 m x 750 m) 

Ongeveer 7 ha bestaat uit water, 3.5 ha uit (schier)eilandjes en overgangszones tussen droog en nat, 

en 4.5 ha uit hoge, droge oevers.  

De recreatievijver is langgerekt van vorm (ca. 150 m x 600 m). De lengteas loopt van NNW naar ZZO. 

 
 

Tabel 1.  Beknopte beschrijving van het gebied en zijn beheer 
 

 
 

 

  Oppervlak Spontane vegetatie Beheer 2018 Beheer 2019 

t/m 15 aug 

Water  

 

7 ha   Waterplanten en 

moerasplanten 

 

- - 

Eilandjes en lage oeverzones  

 

3,5 ha Wilgenopslag en 

oeverruigte 

 

3x maaien en 

klepelen 

1x maaien en 

klepelen 

Hoge, droge oevers  

 

4,5 ha  Grasland, ruigte, 

opslag van o.a. es en 

wilg 

 

3x maaien en 

klepelen 

1x maaien en 

klepelen 

Totaal 15 ha    

 

 

Omgeving 

De vijver ligt ten zuiden van Itteren. Een dijk schermt de vijver aan de noordkant af van het dorp. 

Voor de rest is de vijver omgeven door akkerland. Langs de westzijde van de vijver stroomt de Oude 

Kanjelbeek. Verder westwaarts, op een paar honderd meter afstand, stroomt de Maas. De vijver kijkt 

aan de zuidkant uit op het fabrieksterrein van Ankerpoort (Sibelco). 

  

Spontane vegetatieontwikkeling 

Op de oevers heeft vanaf de start van de afgraving (2016) tot aan de start van het beheer (2018) 

spontane vegetatieontwikkeling plaatsgevonden. Zowel op de lage als de hoge oevers zijn behalve 

kruiden en grassen ook veel houtige gewassen opgekomen. Dat laatste betekent dat zonder beheer 

een groot deel van het gebied snel gaat verbossen.  

 

Uitvoering beheer 

Tot en met 2024 is het Consortium verantwoordelijk voor het beheer van de oevers. Dit beheer is 

uitbesteed aan de firma Bours. In 2018 is sterk ingezet op het tegengaan van de verbossing door 3x 

per jaar te maaien en houtopslag te klepelen.  

 

Ganzen en beheer 

De belangrijkste reden voor het tegengaan van verbossing, met name in de (lage) oeverzone van de 

vijver, is het voorkomen van ganzenbroedplaatsen. Men wil vermijden dat ganzen rust vinden op half 

verborgen, lastig bereikbare plekken bij het water. Dit houdt verband met gevreesde ganzenoverlast 

bij Maastricht Aachen Airport. 

 

Bijenhotel 

In het gebied (noordzijde) is in 2017 een bijenhotel geplaatst met subsidie van de provincie Limburg. 

De subsidieaanvraag is in 2017 door enkele bewoners samen met Consortium Grensmaas in gang 

gezet en liep via de Plattelandscoöperatie. Doel is het creëren en in standhouden van een bijenoase 
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en aandacht vragen voor (het belang van) biodiversiteit, met name insecten. Uiteraard schept dit 

verplichtingen richting beheer. Voor een grote insectenrijkdom is een structuurrijke vegetatie 

gewenst. Anders gezegd: een mozaïekvegetatie van grasland, bloemrijke ruigten, winterruigten, 

struikgewas en bomen. Ook is het van de belang dat rond het insectenhotel middels beschermende 

vegetatie het juiste microklimaat wordt gerealiseerd, zonder dat de aanvliegroute gehinderd wordt. 

Over bij-vriendelijk beheer zijn door de werkgroep Recreatievijver afspraken gemaakt met het 

Consortium; dit is  in 2018 vastgelegd in een beheerovereenkomst.  

 

Evaluatie en aanpassing van beheer 2018 

In 2018  hebben enkele bewoners  het uitgevoerde beheer van de vijver geëvalueerd. Zij signaleren 

dat 3x per jaar maaien en klepelen ten koste gaat van de natuurontwikkeling. Ook de vissers vinden 

een plas zonder wilgen erg kaal.  

Ofschoon het tegengaan van sterke verbossing zeker ook in het belang is van insecten, is een 

dergelijk intensief maai- en klepelbeheer juist weer desastreus voor het insectenleven (vlinders, bijen 

etc.) en voor de fauna in het algemeen. De balans is zoek. 

De evaluatie heeft er toe geleid dat al in het najaar van 2018 het maaibeheer is aangepast: bij de 

laatste maaibuurt van 2018 zijn hier en daar (grazige) ruigten van de hoge oever ongemoeid gelaten.  

 

Aangepast beheerplan van Consortium Grensmaas 

Het Consortium Grensmaas heeft naar aanleiding van de evaluatie van 2018 een notitie opgesteld 

met een voorstel voor het beheer (Ben Vis, 2019). Dit aangepaste beheervoorstel komt gedeeltelijk 

tegemoet komt aan de wensen van bewoners en vissers.  

Gedeeltelijk, omdat in het voorstel nog steeds een (te) groot oppervlak geklepeld wordt. Het gebied 

blijft hierdoor open en eenvormig, zonder goede ontwikkeling van struweel en bomen, dus zonder 

goed insectenbiotoop. De enige nieuwe bomen die er nu staan, is een zevental net aangeplante 

bomen op de noordoever. Daarnaast zijn er enkele oude bomenrijen aan de buitenrand van het 

gebied. Het tekort aan bomen en struwelen en daarmee samenhangend een gebrek aan schaduw en 

beschutting is nadelig, niet voor de ecologie, maar voor een aangename verpozing en 

landschapsbeleving voor de recreant. 

 

Nieuwe voorstellen voor optimaal beheer 

Deze notitie heeft als doel het beheer van de oevers van de recreatievijver in Itteren te 

optimaliseren, gebruikmakend van: 

- beheervoorstellen uit het ‘Eindplan Recreatieplas Itteren’ van Bureau Stroming (2016) 

- het concept ‘Sinusbeheer’ van de Vlinderstichting. 

- input van omwonenden, vissers, Consortium Grensmaas en firma Bours.  
 

Tevens bevat het een voorstel voor aanvullende aanplant van struiken en bomen.  

 

 

De hierna volgende foto impressie van het gebied is gemaakt in de zomer van 2019 (15 augustus). 
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De vijver (7 ha) is geulvormig aangelegd, min of meer parallel aan de Oude Kanjelbeek en de Maas. 

 

 

 
In het zuidelijk deel van de vijver zijn (schier)eilanden aangelegd. Zoals overal op de lagere oevers 

hebben zich hier oeverruigten en (schiet)wilgen gevestigd. De wilgen zijn diverse malen geklepeld. 
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Bijenhotel aan de noordkant van de vijver, aan de voet van de dijk. De ingangen voor de bijen zijn 

op het zuiden georiënteerd. 
 

 

 

 

  

 

 
Opslag van essen op de hoge oever aan de noordkant van de vijver. Deze essen (0,5 - 1 meter) zijn 

diverse malen geklepeld. 
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Op de hoge oevers zijn bloemrijke ruigten ontstaan. Enkele plekken zijn bij de laatste maaibeurten 

ongemoeid gelaten (bruine ruigte). De bermen van het wandelpad zijn hier extra kort gemaaid. 

 

 

 
De op de hoge oever neerlegde Maaskeien worden omringd door ruigte van o.a. Boerenwormkruid, 

Bijvoet, Wilde peen, Ridderzuring, Akkerdistel, Klaver en gras. 
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Delen van het oevertalud verkeren nog in een vrij open pionier stadium. Hier is de bodem meer  
zandig en grindig. In de zomer drogen deze plekken uit. Diverse insecten profiteren van dit pionier 
stadium. 
 

  Oude Kanjelbeek met  knotwilgen aan de rand   
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Figuur 1.  

Ontwerpkaart van de recreatievijver.  Uit: ‘Eindplan Recreatieplas Itteren’ van Bureau Stroming (2016).  

 

Het ontwerp gaat uit van een zo natuurlijk mogelijk eindbeeld. 
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3. Uitgangspunten bij optimaal beheer 
 
 
Voor optimalisatie van het beheer van de recreatievijver (maaien en klepelen) zijn de volgende 
uitgangspunten in acht genomen: 
 

- Het beheer leidt niet tot kostenverhoging ten opzichte van het beheer in 2018. De 
meerkosten van iets meer maatwerk moeten opgevangen kunnen worden met een 
besparing door minder te klepelen.  
 

- Het beheer voorziet in de ontwikkeling van een gevarieerde, structuurrijke en bloemrijke 
vegetatie, die aantrekkelijk is voor vlinders, bijen, andere insecten en andere diersoorten 
zoals vogels en kleine zoogdieren (biodiversiteit). 

 
- Het beheer leidt tot een aantrekkelijk landschap voor mensen, afwisselend, parkachtig, met 

voldoende schaduw, genoeg doorkijk en waar nodig camouflage van lelijke uitzichten; het 
gevormde landschap is  geschikt om te wandelen, vissen, struinen en spelen. 

 
- Het beheer bewerkstelligt dat de recreatievijver goed is ingepast in het omringende 

landschap, en een passende aanvulling hierop vormt (m.n. het natuurlijke rivierlandschap). 
 

- Het beheer voorkomt dat direct aangrenzende percelen overgroeid raken met struweel 
(geen overlast bij de buren). 

 
- Het beheer zorgt dat de Oude Kanjelbeek als landschapselement zichtbaar blijft en de 

beekoever toegankelijk blijft voor het waterschap. 
 

- Het beheer draagt bij aan de toegankelijkheid en betreding van het grote schiereiland dat 
hierdoor ongeschikt wordt als ganzenbroedbiotoop (ecology of fear). Dat is wenselijk 
vanwege gevreesde ganzenoverlast bij Maastricht Aachen Airport. 
 

- Het beheer werkt grosso modo toe naar een vegetatiebeeld zoals is geschetst in het 
‘Eindplan Recreatieplas Itteren’ van Bureau Stroming (2016); zie pagina 5. In dit plan wordt 
gesproken van ‘een zo natuurlijk mogelijk eindbeeld’. Zie figuur 1. 
 
 
 

  

 
  



12 

 

4. Voorstel voor optimalisatie beheer 
 

 
Voor de recreatievijver is door Consortium Grensmaas in overleg met diverse partijen gekozen voor 

maaibeheer (maaien + afvoeren), aangevuld met klepelen.  

 

De voorgestelde optimalisatie houdt in: 

1. Het maaien wordt minder eenvormig en plaatselijk ook minder intensief uitgevoerd. 

Hierdoor ontstaan er patronen en meer structuur in de kruidachtige vegetatie, en blijven her 

en der winterruigtes gespaard. 

2. Het oppervlakte dat wordt geklepeld, wordt in stappen teruggebracht. 

Hier en daar kan dan wilgenstruweel langs de vijver tot ontwikkeling komen. Ook een deel 

van de essenopslag kan uitgroeien  

 

Ad 1 MAAIEN 

Van: Klassiek maaibeheer 

Hierbij wordt alles tegelijk gemaaid, dit werkt sterk nivellerend. De vegetatie wordt eenvormig, qua 

hoogte en samenstelling. Na een maaibeurt is álles kaal en is er voor veel dieren, waaronder 

insecten, weinig te beleven. Bovendien overleeft een deel van de dieren (of hun eieren) de 

maaibeurt niet eens. 

 

Naar: Gefaseerd maaibeheer  

Dit is een ecologisch betere vorm van maaibeheer. Er is sprake van fasering in ruimte en tijd: 

  

- Niet alles tegelijk afmaaien  

- Niet overal even vaak maaien 

- Sommige delen niet maaien  

- Maaipatronen elk jaar een beetje op laten schuiven (voor zover mogelijk)  

 

In feite is het een machinale nabootsing van ‘extensieve begrazing’. Uiteindelijk resulteert het in een 

mozaïek begroeiing met hoge en lage vegetatie en in het plaatselijke behoud van winterruigtes voor 

insecten en andere fauna.  

 

Deze manier van maaien is door de Vlinderstichting nader uitgewerkt in het zogenaamde 

sinusbeheer. Sinusbeheer is een methode die helpt om aan bovengenoemde vier punten te voldoen. 

Voor meer uitleg zie de kaders verderop. Op plekken waar de (hoge) oeverzone breed genoeg is, kan 

deze methode toegepast worden. Waar de oeverzone smal is, kan het maaien even goed 

faunavriendelijk worden uitgevoerd, door hier en daar vegetatie te laten staan. 

 

Naast het belang van de insecten, die gefaseerd maaibeheer nodig hebben, zijn er nog andere 

belangen om rekening mee te houden: 

- Geen overlast van de vegetatie bij de buren. Richtlijn: een strook (1-3 meter) langs de 

afrastering met de buren zal  (minstens) 1x per jaar  maaien; niet vaker en niet meer dan 

noodzakelijk. 

- Onderhoud van half verharde padenstructuur. Richtlijn: bermen (1-3 meter) minstens 1x per 

jaar  maaien; niet vaker dan noodzakelijk. 

- Toegankelijkheid van de ingangen. Richtlijn: ingangen minstens 1x per jaar  maaien; niet 

vaker dan noodzakelijk. 

- Behoud van struinpad naar het (de) eiland(en), dit moet rustplaat en broedplaats ganzen 

voorkomen. Richtlijn: Richtlijn: struinpad (1-3 meter) minstens 1x per jaar  maaien; niet vaker 

dan noodzakelijk 

- Sparen van aangeplante bomen en struiken 

  



13 

 

 
Een voorbeeld van sinusbeheer ( foto: Vlinderstichting) 
 
 
 
 
  SINUSBEHEER 

 
Hoe het werkt: 
 
- Stap 1: uitmaaien van een slingerend maaipad. 
 
- Stap 2: enkele weken later de vegetatie naast het maaipad maaien; het eerder 

gemaakte pad niet maaien. 
 

Belangrijke aanwijzing bij stap 1 

 De maairoute wordt op gevoel gemaakt. Als er op een plek  toevallig mooie planten 
in bloei staan, kan de maaimachine eromheen, zo ontstaat er spontaan een slinger 
in het pad. Door op deze manier te maaien, spaar je bloemen voor insecten en 
ontstaat een ‘natuurlijk’ maaipatroon. 
  

- Stap 3 en 4 : herhaal stap 1 en 2 later in het jaar, óf - bijvoorbeeld bij een laag 
productieve vegetatie - pas weer het volgende jaar. 
 
Belangrijk aanwijzingen bij de herhaling:  

 Bij stap 3 volgt het slingerende maaipad een iets andere route dan bij stap 1;  de 
meanders van het nieuwe en het vorige pad kruisen elkaar regelmatig.   

 Bij stap 4 de vegetatie naast het nieuwe maaipad maaien. Er is dan een gedeeltelijke 
overlap met de maaibeurt van stap 2. Maar blijven ook stukjes ongemaaid. 
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SINUS BEHEER 

 

     
    Stap 1: pad maaien als vegetatie 30 cm               Stap 2: binnenzijde pad maaien, ná de bloei    

         
 
 

 
    Zomer vordert, vegetatie groeit aan 

 
 
 

     
   Stap 3: herhaling stap 1; paden kruisen elkaar             Stap 4: herhaling stap 2: deels overlap, deels niet 
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Ad 2 KLEPELEN 

 

Van: Rigoureus klepelbeheer 

Klepelen is een rigoureuze maatregel, waarbij opkomende houtige gewassen kapot  worden 

geslagen. De maatregel is erg fauna-onvriendelijk, maar kan soms noodzakelijk zijn, wanneer hout op 

ongewenste plekken massaal opslaat.  

Wanneer een houtig gewas 1x of 2x per jaar geklepeld wordt, zal het gewas met nog meer 

vertakkingen terug komen; vergelijkbaar met het snoeien van een haag. De wortels zijn immers sterk 

en zorgen voor nieuwe aanwas van onderop. Het effect is dan averechts. 

De enige manier misschien waarop de klepelmaaier het duurzaam kan winnen van het houtige gewas 

is  door een  groot aantal jaren achter elkaar (en enkele keren per jaar) het gewas te klepelen. Dan is 

de aanslag op de plant zo groot, dat het wortelstelsel uiteindelijk mogelijk uitgeput raakt. Het is 

tegelijk een jarenlange aanslag op de fauna,  waaronder insecten en  broedvogels. Daarom is het 

belangrijk om terughoudend te zijn met klepelen en deze werkwijze alleen toe te passen als het écht 

noodzakelijk.  

 

Indien de klepelmethode uiteindelijk niet in staat is om de houtige planten definitief kapot te maken, 

en jaarlijks klepelen tot in lengte van dagen nodig blijft, dan is dat een reden te meer om selectief te 

zijn en alleen de strikt noodzakelijke locaties aan te pakken. 

 

Naar: Maatwerk klepelbeheer 

Het voorstel is om  het oppervlak  dat geklepeld wordt,  terug te dringen ten opzichte van 2018. Dit 

kan in fases gebeuren:  

1. In 2019  t/m 2020 wordt  ca. 50% van het oppervlak geklepeld ten opzichte van 2018 

2. In 2021 t/m 2024 wordt ca. 25% van het oppervlak geklepeld ten opzichte van 2018. 

3. Vanaf 2025 wordt zo mogelijk niet meer geklepeld  of zo nodig  alleen nog maar op de 

dringende plekken: dreigende ganzen broedplekken in het zuidwesten 

 

Het voorstel is ook om de frequentie van het klepelen - zo mogelijk - omlaag te brengen. De ervaring 

moet leren welke klepelfrequentie minimaal nodig is om risicoplekken adequaat aan te pakken. 

 

 

 

N.B. I 

Bij klepelen is het belangrijk om niet bij elke klepelbeurt weer een ander stuk kapot te slaan. De focus 

moet liggen op enkele urgente plekken die kaal móeten blijven. Hier moet met consequent beheer 

steeds op de zelfde plek, getracht worden om de slag tegen verbossing te winnen. 

 

N.B. II 

Het is van belang om het klepelen en maaien jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te stellen (zie ook 

hoofdstuk 6) 
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Tabel 2. Planning beheer 2019-2020 

  Maaien Klepelen 

Mei-juni (broedseizoen) 

 

Bermen en ingangen 

Struinpad naar schiereiland(en)  

 

Klepelen op risicoplekken 

(50% van opslag) 

Juni-juli 

 

Bermen en ingangen 

Slingerend maaipad op brede delen 

(sinusbeheer) 

Strook langs de buren (waar nodig) 

Struinpad naar schiereiland(en) 

 

 

September-oktober* 

 

Bermen en ingangen  

Maaiweide langs slingerend maaipad 

(sinusbeheer) 

Smalle delen (80%)  

Struinpad naar schiereiland(en) 

 

 

Oktober 

 

 

 

Klepelen op risicoplekken 

(50% van opslag) 
 

 

*Als er weinig vegetatie staat, kan deze maaibeurt overgeslagen worden 
 
 

Tabel3. Planning beheer 2021-2024 

  Maaien Klepelen 

Mei-juni (broedseizoen) 

 

Bermen en ingangen 

Struinpad naar schiereiland(en)  

 

Klepelen op risicoplekken 

(25% van opslag) 

Juni-juli 

 

Bermen en ingangen 

Slingerend maaipad op brede delen 

(sinusbeheer) 

Strook langs de buren (waar nodig) 

Struinpad naar schiereiland(en) 

 

 

September-oktober* 

 

Bermen en ingangen  

Maaiweide langs slingerend maaipad 

(sinusbeheer) 

Smalle delen (80%)  

Struinpad naar schiereiland(en) 

 

 

Oktober 

 

 

 

Klepelen op risicoplekken 

(25% van opslag) 
 

 

*Als er weinig vegetatie staat, kan deze maaibeurt overgeslagen worden 
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Ruimte voor sinusbeheer             Ruimte voor spontane struweelontwikkeling  
 
 
         

       
Ruimte voor aanplant van bomen en struiken  
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5. Aanplant   
 
In het gebied staan al enkele bomen, jonge en oude. Recent aangeplant zijn o.a. Winterlinde (2x), 
Walnoot (2x), Sprietenblad? (1x), Rode beuk (1x), Gouden regen (1x)  
Voor meer diversiteit wordt voor het najaar van 2019 de volgende aanplant voorgesteld: 
 
BOMEN (14 stuks) 

3x Zomerlinde 
3x Fladderiep 
3x Winterlinde 
1x Wilde kers 
1x Eik 
1x Beuk 
1x Haagbeuk 
1x lijsterbes 

STRUIKEN (240 stuks =>  500 m2 struweel  of  60 m haag ) 

50 Hazelaar 
50 Meidoorn 
40 Spaanse aak 
20 Hondsroos 
10 Eglantier 
10 Kardinaalsmuts 
10 Sleedoorn 
10 Wilde appel 
10 Gelderse roos 
10 Wilde peer 
10 Mispel 
10 Wilde kornoelje 
 
 
Levering plantmateriaal en aanplanten 
De planten kunnen in november/december 2019 worden geleverd door ARK Natuurontwikkeling.  
Het aanplanten kan worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
 
Verzorging jonge aanplant 
Een aandachtspunt is de watervoorziening voor de jonge bomen, met name in de eerste en tweede 
zomer. Het voorstel is dat firma Bours hiervoor zorgt. Een extra maatregel die uitdroging van de 
bodem tegen gaat, is het aanbrengen van een mulchlaag bij het plantgat. Wellicht kan het maaisel  
hiervoor worden gebruikt. Vrijwilligers kunnen dit uitvoeren in afstemming met Bours. 
Jonge struiken zijn minder kwetsbaar en redden het meestal wel. 
 
Een tweede aandachtspunt is de bescherming van de jonge struweelaanplant tegen maaimachines. 
Het voorstel is om de aanplant met enkele palen te markeren, waardoor de maaimachine er omheen 
kan rijden. 
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Aangeplante bomen 
Nieuwe bomen 
Nieuwe struiken 
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6. Monitoring 
 
 
Het beheer van de recreatievijver is maatwerk en voor een deel is het ook learning bij doing. 
Daarom is het van belang dat de belangrijkste ontwikkelingen het gebied op het vlak van flora 
en fauna gemonitord worden en dat er voor en/of na iedere beheersronde een kort 
(evaluatie)overleg gepland kan worden met de aannemer. 
 
Aandachtspunten zijn:  

- de insecten en het insectenhotel 
- de aanwezigheid en vestiging van ganzen 
- algemene ontwikkeling van landschap en vegetatie 
- broedvogels en wintergasten 
 
Het fotograferen van de ontwikkeling van het gebied is naast inventarisatie van flora en fauna 
wenselijk. 
 
De planning, organisatie en  uitvoering van de monitoring, alsmede de evaluatie van het beheer 
in relatie tot de natuurontwikkeling zou het beste gestalte kunnen krijgen vanuit een verder in te 
richten Werkgroep Recreatievijver. 

 
 

 


