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0 Samenvatting 

Naar aanleiding van het feit dat door het vaststellen van de NBW-richtlijn "beoordelingssystematiek 
warmtelozingen" in juni 2005 door V&W bestaande vergunningen voor het onttrekken van en het lozen 
op oppervlaktewater moeten worden herzien dan wel opnieuw moeten worden aangevraagd is het 
hier beschreven onderzoek uitgevoerd. In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg heeft een 
beoordeling plaatsgevonden van het gebruik van oppervlaktewater in hun beheersgebied Deze 
beoordeling had als doel de vergunningverlener te voorzien van informatie over mogelijke paai- en 
opgroeigebieden voor vis binnen de beïnvloedingszone van een aantal bekende onttrekkings- en 
lozingspunten. Het was verder van belang om op basis van de "NBW beoordelingssystematiek 
warmtelozingen" na te gaan of significante effecten aantoonbaar zijn op vispopulaties in de 
waterlichamen waar deze onttrekkingen en lozingen plaatsvinden. Ten slotte werd de 
vergunningverlener geadviseerd over de toelaatbaarheid van de betreffende onttrekking en lozingen. 
De beoordeling werd uitgevoerd in de volgende stappen: 

1. Inventarisatie van de vigerende vergunning en de daarin omschreven voorwaarden; 
2. Beschrijving van de visgemeenschap in de waterlichamen waaraan water wordt onttrokken en 

waarop eventueel wordt geloosd; 
3. Het verzamelen van gegevens over habitateisen voor de paai en opgroei van de soorten die in 

de beschreven visgemeenschappen voorkomen; 
4. Het telefonisch benaderen van alle vergunninghouders met een aantal gerichte vragen over 

hun onttrekkings- en eventueel lozingspunten; 
5. Het formuleren van criteria voor de noodzaak van een bedrijfsbezoek; 
6. Inventarisatie van de aantoonbare werkelijke situatie door middel van een bedrijfsbezoek; 
7. Het verzamelen van aanvullende gegevens; 
8. Het vervaardigen en toepassen van een beoordelingsmodel voor onttrekkingen; 
9. Het uitvoeren van de NBW-toets voor het beoordelen van de lozingen. 

  
Na de eerste stap bleek er aan 34 bedrijven één of meerdere nog lopende onttrekkingsvergunningen 
waren afgegeven, eventueel in combinatie met een lozingsvergunning. Een deel van de vergunningen 
was uitgegeven aan agrarische bedrijven ten behoeve van beregening in droge perioden en/of ter 
bestrijding van nachtvorstschade aan fruitbomen in het voorjaar. De hoeveelheid water die door de 
afzonderlijke vergunninghouders uit deze groep van bedrijven werd onttrokken, is relatief gering terwijl 
de onttrekkingen incidenteel plaats vinden met de nadruk op het vroege voorjaar en de 
zomermaanden. In overleg met de opdrachtgever werden uit deze groep steekproefsgewijs vier 
bedrijven geselecteerd voor een bedrijfsbezoek. De overige bedrijven in deze groep werden dus 
uitsluitend telefonisch benaderd (stap 4). 
 
Op basis van de antwoorden op de telefonisch gestelde vragen werd geconcludeerd dat een viertal 
bedrijven geen gebruik maakt van de verleende vergunning en dat hoogstwaarschijnlijk in de toekomst 
ook niet zullen gaan doen. Daarnaast onttrekt het Waterschap Peel en Maasvallei op vier 
verschillende locaties water ter aanvulling van andere waterlopen. Drie onttrekkingen vinden plaats 
onder vrij verval, de vierde door middel van een gemaal. De afgelopen jaren is het gemaal jaarlijks 
slechts enkele uren in bedrijf om het functioneren te testen. Bij onttrekking onder vrij verval wordt geen 
schade aan de vis verondersteld omdat daarbij de levensfuncties van de vislarven en de juveniele vis 
niet worden bedreigd. Bij al deze onttrekkingen werd het niet noodzakelijk geacht een beoordeling ter 
plekke uit te voeren. 
 
Uiteindelijk bleef een lijst over van 15 bedrijven die werden bezocht voor de beoordeling van hun 
onttrekkingslocatie en drie bedrijven voor de beoordeling van hun lozingspunt. Twee grote lozers (en 
tevens onttrekkers), de Clauscentrale te Maasbracht en de Willem-Alexandercentrale te Buggenum 
werden niet bezocht omdat ze vrij recent al in een eerder project waren beoordeeld. 
 
Een combinatie van de aangetroffen situatie bij de bedrijven, de visgemeenschap in het waterlichaam 
waaraan water wordt ontrokken of op geloosd en de habitateisen van de afzonderlijke vissoorten 
leverde een beoordeling op van paai- en opgroeimogelijkheden. Voor het merendeel van de soorten 
geldt dat er weinig mogelijkheden zijn voor paai en opgroei rondom de beoordeelde onttrekkings- en 
lozingspunten. Uitzondering vormt de Noordervaart waar vissoorten die op planten paaien en daar 
tussen opgroeien geschikte habitats kunnen vinden. In de overige wateren zijn de alver, baars, 
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blankvoorn, brasem, pos, rivierdonderpad, snoekbaars en spiering de enige soorten die enige hinder 
zouden kunnen ondervinden van het gebruik van het oppervlaktewater omdat ze in de omgeving van 
de onttrekkingslocaties kunnen paaien en/of opgroeien. Het zijn soorten die voor hun paai en opgroei 
gebruik maken van besteende oevers. Met uitzondering van de rivierdonderpad vindt opgroei van 
deze soorten ook plaats in het open water (pelagiaal). De rivierdonderpad en de spiering zijn 
beleidsmatig geprioriteerd. 
 
Voor de beoordeling van het risico dat vislaven en juvenielen lopen om te worden ingezogen op de 
onttrekkingspunten of niet kunnen opgroeien in de buurt van een lozingspunt is uitgegaan van de 
NBW-beoordelingssystematiek. Voor onttrekkingen biedt deze systematiek echter onvoldoende 
toetsbare criteria. Om hierin te voorzien is een beoordelingsmodel ontwikkeld waarmee vervolgens de 
onttrekkingen zijn beoordeeld. Het resultaat was dat geen van de beoordeelde onttrekkingen de 
gehanteerde grenswaarden overschreed. Dit geldt ook voor de lozingen. 
 
Voor de beoordeling van vergunningsaanvragen voor onttrekkingen worden tenslotte handreikingen 
gedaan. Belangrijk is de plaats in het waterlichaam waar het water onttrokken wordt en wat de 
dimensies zijn van het onttrekkingswerk. Het ontwikkelde beoordelingsmodel wordt gezien als een 
belangrijk instrument om vergunningaanvragen te kunnen beoordelen.  
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1 Aanleiding en doel 

1.1 Aanleiding 

Op 21 juni 2005 heeft de Staatssecretaris van V&W de NBW-richtlijn "beoordelingssystematiek 
warmtelozingen" vastgesteld. Een gevolg van dit besluit is dat bestaande vergunningen voor het 
onttrekken van en het lozen op oppervlaktewater moeten worden herzien dan wel opnieuw moeten 
worden aangevraagd. 
 
Voor wat betreft de Rijkswateren in de provincie Limburg en gedeeltelijk in de provincies Noord-
Brabant en Gelderland vervult Rijkswaterstaat Limburg de rol van bevoegd gezag (vergunning-
verlener) ten aanzien van de Wet op de Waterhuishouding (WwH). Deze heeft gemeend de vigerende 
WwH-vergunningen voor het ontrekken dan wel lozen van (koel-)water te beoordeling op basis van de 
nieuwe beoordelingssystematiek. Bij deze beoordeling diende te worden nagegaan of onttrekkingen 
dan wel lozingen plaats vinden in of nabij potentiële paaigebieden van vis en/of opgroeigebieden van 
vislarven en jonge vis (juvenielen), waarbij aangegeven diende te worden in hoeverre dit gebruik van 
oppervlaktewater significante effecten kan hebben op populatieniveau van de in de betreffende 
waterlichamen aanwezige vissoorten. In dat geval kan dit een grond zijn om een vergunning te 
herzien of een aanvraag voor nieuwe vergunning niet te honoreren. 
 
Rijkswaterstaat Limburg heeft een 58-tal van onttrekkings- en lozingspunten geselecteerd waarvoor 
een beoordeling in het onderhavige onderzoek heeft plaatsgevonden. Het betreft onttrekkings- en 
lozingspunten waarbij ten minste 100 m3 per uur is gemoeid. Bij elk van de aangegeven punten is 
onderzocht of er binnen het beïnvloedingsgebied van die onttrekking/lozing sprake is van potentiële 
paaigebieden van vis en opgroeigebieden van jonge vis. Vervolgens is een inschatting gemaakt van 
mogelijke effecten van onttrekking/lozing op de betreffende vissoorten. 

1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek is: 
a. de vergunningverlener te voorzien van informatie over potentiële paai- en opgroeigebieden 

voor vis binnen de beïnvloedingszone van een aantal bekende onttrekkings- en 
lozingspunten; 

b. op basis van de "NBW beoordelingssystematiek warmtelozingen" (Nationaal Bestuursakkoord 
Water, voorheen Commissie Integraal Waterbeheer, 25 november 2004) na gaan of 
significante effecten aantoonbaar zijn op vispopulaties in de waterlichamen waar deze 
onttrekkingen en lozingen plaatsvinden; 

c. de vergunningverlener te adviseren over de toelaatbaarheid van de betreffende onttrekking en 
lozingen. 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Onderdelen en fasen in het project 

Basis voor het onderzoek vormde een lijst met 58 onttrekkings- en lozingspunten (bijlage 1). Binnen 
het onderzoek zijn aanvullend de Clauscentrale te Maasbracht (NUON) en de Willem-Alexander-
centrale te Buggenum (Essent) meegenomen. Voor deze locaties was het niet nodig een 
bedrijfsbezoek uit te voeren. Dit was vrij recent al gedaan in een eerder project (Vriese et al., 2006a. 
Omdat het de verwachting was dat er, qua omvang, aard en bijzonderheden, nogal wat verschil in de 
betreffende onttrekkings- en lozingspunten zou zijn, is het project opgeknipt in de twee onderstaande 
fasen, aangeduid als A en B. 

2.2 Fase A 

In fase A diende een beter inzicht te worden verkregen in de onderhavige lozings- en/of 
onttrekkingspunten, de visstand ter plaatse en de aantoonbaar werkelijke situatie, teneinde fase B (de 
rest van het project) beter/efficiënter te kunnen uitvoeren.  
Fase A bestond uit een drietal onderdelen: 

1. Inventarisatie van de vigerende vergunning en de daarin omschreven voorwaarden; 
2. Beschrijving van de visgemeenschap in de wateren waaraan (koel)water wordt onttrokken 

en/of waarop wordt geloosd; 
3. Inventarisatie van de aantoonbare werkelijke situatie. 

 
Ad. A 1  
In onderdeel A1 zijn de vigerende vergunningen verzameld en doorgelicht op de daarin omschreven 
voorwaarden. Het doel hierbij was om een schifting te maken waarbij locaties werden uitgesloten 
waarvoor een NBW-toets of andere beoordeling op basis van de bestaande informatie niet voor de 
hand liggend of nodig zou zijn. Het betrof vergunningen waarbij het bijbehorende onttrekkingswerk 
nooit tot stand is gekomen dan wel niet meer wordt gebruikt, of vergunningen voor onttrekkingen 
waarbij de aard van de onttrekking een beoordeling niet nodig maakte (debiet dat naar andere 
watergangen wordt gevoerd, waarmede de visstand in wezen niet wordt geschaad). Een overzicht van 
relevante gegevens (Naam Adres Woonplaats gegevens, aard van lozing of onttrekking, eventuele 
visbeschermende maatregelen, overige voorwaarden enz.) is hierbij tot stand gekomen (bijlage 2). 
 
Ad. A 2  
Op basis van de beschikbare informatie zijn soortenlijsten samengesteld, waarbij een indeling van 
vissoorten in voortplantings- en opgroeigildes tot stand is gekomen. Het een en ander is al eens 
eerder gedaan in het onderzoeksproject “Inventarisatie paai- en opgroeigebieden van vis onder 
invloed van een aantal e-centrales in Nederland” (Vriese et al., 2006a). Relevante informatie uit dit 
project, beschikbaar bij VisAdvies, is ook in dit project gebruikt; aangevuld met informatie over 
vissoorten die in het onderzoeksgebied voorkomen en die niet in genoemd project was samengevat. 
Genoemde informatie over de eisen die vis stelt aan paai- en opgroeigebieden is daarna vergeleken 
met de verzamelde habitatgegevens om vervolgens uitspraken te kunnen doen over de geschiktheid 
van de locaties als paai- en opgroeigebied. Naar verwachting zouden er in de relevante wateren maar 
in beperkte mate geschikte paai- en opgroeigebieden aanwezig zijn, temeer daar deze conclusie voor 
de Maas als geheel al eens eerder werd getrokken (Vriese & Semmekrot, 1992; Vriese et al., 1994).  
 
Opgemerkt moet worden dat anadrome vissoorten, zoals Atlantische zalm en zeeforel, niet in de 
beoordeling zijn betrokken omdat er voor deze soorten geen paai- en opgroeihabitats aanwezig zijn in 
het Nederlandse deel van de Maas en in de kanalen. Ook de aal is niet in de beoordeling betrokken. 
Deze katadrome vissoort plant zich niet voor in Nederland maar groeit er wel op. De reden was dat 
zeer onduidelijk is in hoeverre de hoofdstroom van de Maas en de kanalen een belangrijke biotoop 
voor opgroei kunnen vormen en vanwege het feit dat juveniele alen zich, vanwege hun bouw en hun 
gedrag (leven in en nabij de bodem), relatief gemakkelijk kunnen onttrekken aan de aanzuigende 
werking van een onttrekkingspunt. 
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Ad. A 3  
Door middel van een telefonische vragenronde onder de vergunninghouders zijn volgens een vast 
formaat gegevens verzameld bij de vergunninghouders. Deze gegevens hadden o.m. betrekking op 
het vaststellen van de exacte locatie van onttrekking en/of lozing; het vaststellen van de aard van het 
kunstwerk dat wordt gebruikt voor onttrekking of lozing, de inzuiging van vis en eventueel aanwezige 
visbeschermende maatregelen; de omvang van de werkelijke onttrekking en eventueel lozing op basis 
van gegevens van het betreffende bedrijf/instantie en het vastleggen van overige relevante informatie 
(voor zover er naar aanleiding van het doorlopen van het onderdeel A1 nadere opheldering over 
specifieke aspecten diende te komen). Door de informatie uit de onderdelen A1 en A3 te combineren 
kon voorafgaande aan fase B een verdere schifting worden van locaties voor nader onderzoek. 

2.3 Fase B 

Op basis van de gegevens verzameld in fase A kon een goed beeld worden verkregen van de 
onttrekkings- en lozingspunten evenals een indicatie van de omvang van eventuele effecten op de 
paai- en opgroeimogelijkheden van de visstand in de betrokken wateren. Een en ander heeft geleid tot 
een selectie van locaties waarvoor binnen fase B een nader bedrijfsbezoek noodzakelijk was. Fase B 
was verdeeld in twee onderdelen: 

1. Het verzamelen van gegevensbronnen en aanvullende veldgegevens om het voorkomen 
en de omvang van paai- en opgroeihabitats van de aanwezige visgemeenschappen te 
kunnen vaststellen. 

2. Het uitvoeren van de NBW-toets (voor zover van toepassing) en het beoordelen van de 
toelaatbaarheid van betreffende onttrekkingen en lozingen. 

 
Ad. B 1  
De in fase A geselecteerde locaties zijn in onderdeel B1 bezocht om een goed beeld te krijgen van de 
situatie ter plaatse. Oorspronkelijk zou onderscheid gemaakt worden tussen locaties waarvoor een 
uitgebreid bedrijfsbezoek noodzakelijk was en locaties waarvoor zou kunnen worden volstaan met een 
beperkt bedrijfsbezoek. In de praktijk van het bedrijfsbezoek bleek een dergelijk onderscheid echter 
niet zinvol, mede door de grote eenvormigheid van alle locaties. Uiteindelijk zijn voor alle locaties 
waarnemingen en metingen gedaan aangaande visprotectie, onttrekking, stroomsnelheid, talud, 
aanwezige vegetatie, substraat, diepte, stroomrichting waterlichaam en eventueel verdere 
bijzonderheden. De habitatkenmerken van de omgeving van de onttrekkings- en lozingspunten 
(stroomsnelheid, diepte, bodem, oever en vegetatie) zijn vervolgens vergeleken met de eisen die de 
vissoorten stellen aan hun paai- en opgroeigebied. Zo kon worden vastgesteld (theoretisch) of ter 
plaatse paai- en opgroeimogelijkheden aanwezig zijn en of dus een eventuele beïnvloeding van paai- 
en opgroei van vissen zou kunnen plaatsvinden. 
 
Ad. B 2  
Het resultaat van onderdeel B1 was dat inzicht werd verkregen in de mogelijkheid van paai en/of 
opgroei van de voorkomende vissoorten in de beïnvloede gebieden. Voor de vissoorten waarvoor dat 
op grond van de aanwezige (of beter gezegd afwezige) habitats niet kan, is een eventuele 
beïnvloeding door lozing of onttrekking niet relevant. Voor de overige soorten kan sprake zijn van 
effecten op populatieniveau, zowel door onttrekking van oppervlaktewater als lozing van koelwater.  
 
In deze fase is voor de locaties, waarbij dit een rol speelt, een toetsingsmethodiek ontwikkeld 
gebaseerd op de beoordelingscriteria in de NBW-beoordelingssystematiek warmtelozingen (CIW, 
2004). Evident is dat deze beoordelingssystematiek weinig generiek toetsbare criteria bevat (zie tabel 
1). In onderhavige studie is dan ook ‘handen en voeten’ aan een toetsingsmethode gegeven. Hiertoe 
is o.m. overlegd met deskundigen bij de Rijkswaterstaat Waterdienst en andere externe deskundigen 
tijdens een vergadering georganiseerd door de KEMA. Bedacht moet worden dat de in dit rapport 
gepresenteerde toetsingsmethode een eerste aanzet is die in de toekomst wellicht nog nader 
aangescherpt dient te worden. Vooralsnog bestaat bij de betrokkenen het gevoel dat deze eerste 
aanzet voldoende is om onderscheid te maken tussen reële en theoretische probleemsituaties. 
 
De hierboven beschreven werkwijze is voor het overzicht nog een keer weergegeven in schema 1 op 
de volgende pagina. 
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Schema 1.  Werkwijze in het project. 
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Tabel 1.  Oude (ABK-richtlijnen) en nieuwe (NBW) beoordelingssystematiek 

Parameter ABK-richtlijnen NBW-beoordelingssystematiek 
Emissie-eisen (generiek) 

T koelwater (zoet) ≤ 30°C - 

T koelwater (zout) ≤ 30°C - 

∆T koelwater zoet: ≤7°C (zomer) 

         ≤15°C (winter) 

zout: ≤10°C (zomer) 

         ≤15°C (winter) 

- 

Immissie-eisen (generiek) 
Opwarming ≤ 3°C ≤ 3°C t.o.v. de achtergrondtemperatuur 

tot een maximum van 28°C 

Emissie-eisen (watersysteem gerelateerd) 
Kanalen en getijdenhavens: 

Onttrekking - geen significante effecten in paai- en 
opgroeigebied van juveniele vis, goed 
afvoersysteemdebiet, aantoonbaar 
minimaliseren (optimaliseren op debiet) 

Mengzone - ≤25 % dwarsdoorsnede 

Rivieren: 

Onttrekking - geen significante effecten in paai- en 
opgroeigebied van juveniele vis, goed 
afvoersysteemdebiet, aantoonbaar 
minimaliseren (optimaliseren op debiet) 

Mengzone - ≤25 % dwarsdoorsnede 

Noordzee: 

Onttrekking - streven naar zo gering mogelijke 
onttrekking, niet in paai- en 
opgroeigebied voor juveniele vis of in 
trekroute, goed visafvoersysteem 

Mengzone - mengzone mag bodem niet raken 

Estuaria: 

Onttrekking - streven naar zo gering mogelijke 
onttrekking, niet in paai- en 
opgroeigebied voor juveniele vis of in 
trekroute, goed visafvoersysteem 

Mengzone - ≤25 % dwarsdoorsnede 
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3. Selectie van bedrijven voor nader onderzoek 

Door de opdrachtgever werd een lijst (bijlage 1) aangeleverd van 58 bedrijven die in het bezit waren 
van een onttrekking/lozingvergunning voor een capaciteit van ten minste 100 m3/uur. In deze lijst 
stond een aantal bedrijven meer dan éénmaal genoemd, hoofdzakelijk omdat die op meerdere 
locaties oppervlaktewater onttrokken. Uiteindelijk bleek de lijst 40 afzonderlijke bedrijven (voor de 
ligging van deze bedrijven zie figuur 1 tot en met 5 op de navolgende pagina’s; bron kaartmateriaal 
Google Earth) te omvatten waaraan één of meerdere onttrekkingsvergunningen waren afgegeven, 
eventueel in combinatie met een lozingsvergunning.  
 
Begonnen werd met het verzamelen van alle benodigde vergunningen. Daaruit bleek dat van zes 
vergunningen de looptijd was verstreken. Bij de verdere verwerking en analyse van de informatie is er 
vanuit gegaan dat de betreffende vergunninghouders hun activiteiten daadwerkelijk hadden gestaakt. 
Dit is niet nader onderzocht. Het uiteindelijke aantal van 37 overgebleven lopende vergunningen werd 
gerubriceerd om een scheiding te kunnen aanbrengen op basis van de onttrekkings- en/of 
lozingshoeveelheden.  
 
Bij een aantal willekeurig gekozen bedrijven (steekproef), die minder dan maximaal 10.000 m3 per dag 
(116 l per sec) onttrekken, is vervolgens telefonisch navraag gedaan naar:  

a. de toepassing van viswerende maatregelen bij de onttrekking; 
b. de biotoop waarin de onttrekking plaats vindt; 
c. de frequentie bij discontinue onttrekking; 
d. de natte doorsnede van het onttrekkingspunt. 
 

Alle bedrijven die meer 10.000 m3 per dag onttrekken werden eveneens telefonisch met dezelfde 
vragen geconfronteerd. 
 
Figuur 1.  De ligging van de bedrijven met een onttrekkingsvergunning (eventueel in combinatie met 

een lozingsvergunning) in het gebied van Rijkswaterstaat Limburg (Zuid). 
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Figuur 2.  De ligging van de bedrijven met een onttrekkingsvergunning (eventueel in combinatie met 
een lozingsvergunning) in het gebied van Rijkswaterstaat Limburg (Midden -Zuid). 

 

Figuur 3.  De ligging van de bedrijven met een onttrekkingsvergunning (eventueel in combinatie met 
een lozingsvergunning) in het gebied van Rijkswaterstaat Limburg (Midden -Noord). 
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Figuur 4.  De ligging van de bedrijven met een onttrekkingsvergunning (eventueel in combinatie met 
een lozingsvergunning) in het gebied van Rijkswaterstaat Limburg (Noord). 

 

Figuur 5.  De ligging van de bedrijven met een onttrekkingsvergunning (eventueel in combinatie met 
een lozingsvergunning) in het gebied van Rijkswaterstaat Limburg (Noord-West). 
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Vervolgens werd een toetsingskader geformuleerd om met de verkregen informatie een selectie van te 
bezoeken bedrijven te kunnen maken. Het toetsingskader is weergegeven in tabel 2. Het gaat uit van 
de achterliggende gedachte dat alleen bedrijven zouden worden geselecteerd die door onttrekking of 
lozing mogelijk schade kunnen toebrengen aan vis. 
 

Tabel 2.  Toetsingkader voor selectie van bedrijven 

Bij de beoordeling of lozingen of onttrekkingen bezocht moeten worden om 
aanvullende gegevens te verzamelen, zijn de volgende criteria achtereenvolgens 
gebruikt: 

1. Is de onttrekking/lozing eerder onderzocht op effecten op vis? 
Antwoord: Ja → Geen bedrijfsbezoek. 
Antwoord: Nee → Ga naar vraag 2. 
 

2. Is de vergunning verlopen of niet? 
Antwoord: Ja → Geen bedrijfsbezoek (activiteiten gestaakt, geen schade 

aan vis); 
Antwoord: Nee → Ga naar vraag 3. 
 

3. Wordt de vergunning gebruikt of niet? 
Antwoord: Ja → Ga naar vraag 4. 
Antwoord: Nee → Geen bedrijfsbezoek (als er geen daadwerkelijke 

onttrekking/lozing plaatsvindt, zijn effecten op vis niet vast 
te stellen). 

 
4. Is de onttrekking onder vrij verval of niet? 

Antwoord: Ja → Dient de onttrekking om andere waterlopen te doorspoelen 
of aan te vullen? 

Antwoord: Ja → Geen bedrijfsbezoek (geen schade aan vis). 
Antwoord: Nee → Ga naar vraag 5. 
 

5. Is de onttrekking/lozing zeer incidenteel/dient deze voor 
beregening/vorstbescherming en heeft deze een relatief kleine omvang? 

Antwoord: Ja → Bij aantal vergunninghouders (steekproef) bedrijfsbezoek 
afleggen. 

Antwoord: Nee → Ga naar vraag 6. 
 

6. Zijn er andere redenen om te verwachten dat de onttrekking/lozing geen effect 
op vis zal hebben? 

Antwoord: Ja (motiveer) → Geen bedrijfsbezoek 
Antwoord: Nee → Bedrijfsbezoek afleggen. 
 

 
In belangrijke mate spreekt het toetsingskader voor zichzelf: 

1. Wanneer effecten op vis recent al eerder zijn onderzocht, is het niet noodzakelijk nog een 
beoordeling te doen; 

2. Wanneer de vergunning is verlopen en er geen nieuwe vergunning is aangevraagd, mag 
worden aangenomen dat de activiteit is gestaakt en er in ieder geval geen schade (meer) 
wordt toegebracht aan vis; 

3. Wordt geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, dan kunnen in het veld geen effecten 
op vis worden gesignaleerd en is een bedrijfsbezoek zinloos; 

4. Wanneer een onttrekking onder vrij verval plaats vindt, waarbij water wordt doorgevoerd naar 
een andere waterloop, zal de vis hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden waardoor een 
bedrijfsbezoek eveneens niet noodzakelijk is; 

5. Als de onttrekking een incidenteel karakter heeft (o.a. beregening en irrigatie), mag worden 
aangenomen dat effecten op de vispopulatie hoogstwaarschijnlijk niet optreden. 

 
Wat betreft punt 5 werd het tijdens de uitvoering van het project echter zinvol geacht steek-
proefsgewijs een beperkt aantal bedrijven te bezoeken om eventuele bijzonderheden na te gaan. 
Wanneer er geen andere redenen waren om een bedrijfsbezoek uit te sluiten diende het betreffende 
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bedrijf te worden bezocht om een goed beeld van de situatie te krijgen van de onttrekking- en 
eventueel lozingssituatie. 
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4. Geselecteerde vissoorten 

4.1 Algemeen 

Van de in het onderzoek betrokken wateren (Maas, Maas-Waalkanaal, Julianakanaal, Kanaal 
Wessem-Nederweert, Lateraalkanaal Linne-Buggenum, Noordervaart en Zuid-Willemsvaart) zijn 
visstandgegevens verzameld (bijlage 4). Voor de Maas was dit al in een eerdere studie gedaan 
(Vriese et al., 2006a) waarbij toen een uitputtende lijst van soorten is verkregen. Voor het onderhavige 
project is hieruit een selectie gemaakt. Van de genoemde kanalen bleken maar in beperkte mate 
visstandgegevens voorhanden te zijn (bijlage 4). Deze lieten met zekerheid geen compleet beeld zien 
van de voorkomende soorten. Om voor deze wateren toch een zo compleet mogelijk beeld te krijgen 
van de visgemeenschap en hun paai- en opgroei mogelijkheden, zijn de soortenlijsten van vissen in 
de kanalen aangevuld met die soorten uit de Maas waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen 
dat ze ook kunnen paaien en opgroeien in kanalen. In de volgende paragrafen is beschreven hoe de 
selecties zijn uitgevoerd. Voor wat betreft de methodiek van de beoordeling van paai- en 
opgroeimogelijkheden wordt kortheidshalve verwezen naar Vriese et al. (2006a). 

4.2 De visgemeenschap in de Maas 

Uitgaande van de gegevens samengevat in Vriese et al. (2005) en Vriese et al. (2006a) is een lijst met 
in de Maas voorkomende vissoorten tot stand gekomen (tabel 3). Soorten die ooit wel eens zijn 
aangetroffen in de Maas maar niet zijn meegenomen bij de beoordeling zijn: beekprik, blauwband, 
blauwneus, bot, bruine dwergmeerval, diklipharder, donaubrasem, elft, fint, zeeforel, beekforel, 
Atlantische zalm, gestippelde alver, graskarper, grote marene, grote modderkruiper, paling, 
regenboogforel, roofblei, steur, zalm, zonnebaars en zwarte dwergmeerval. Soorten als blauwband, 
blauwneus, bruine dwergmeerval, donaubrasem, graskarper, regenboogforel, roofblei, zonnebaars en 
zwarte dwergmeerval zijn niet meegenomen omdat het exoten betreft. De beekprik is een typische vis 
van kleine beken waarvoor de Maas en de betrokken kanalen geen geschikte habitat bieden. Bot, 
diklipharder planten zich niet voort in het zoete water. Aal plant zich eveneens niet voor in het zoete 
water maar groeit er wel op (katadrome soort). Toch is deze soort eveneens buiten beschouwing 
gelaten omdat zeer onduidelijk is in hoeverre de hoofdstroom van de Maas en de kanalen een 
belangrijke opgroeibiotoop kunnen vormen en vanwege het feit dat juveniele alen zich, vanwege hun 
bouw en hun gedrag (leven op en in de bodem), gemakkelijk aan de aanzuigende werking van een 
onttrekkingspunt kunnen onttrekken. Elft en steur zijn uitgestorven in Nederland. Fint is nog maar zeer 
beperkt aanwezig in de Nederlandse binnenwateren en heeft voortplantingsgebieden die normaliter in 
het benedenrivierengebied zijn gelegen. De salmoniden soorten zeeforel, beekforel en Atlantische 
zalm komen in geringe mate voor maar hebben voortplantingsgebieden die niet in Nederland zijn 
gelegen (in ieder geval niet in het Nederlandse deel van de Maas en de kanalen). Grote marene en 
gestippelde alver zijn dermate zeldzaam en stellen dusdanig specifieke eisen aan paai- en 
opgroeigebieden dat deze in ieder geval niet in de betrokken wateren voorkomen. Ook grote 
modderkruiper is niet meegenomen. De soort is kenmerkend voor wateren die verkeren in een 
verlandingsproces en is daarmee geen doelsoort voor het onderhavige project. Over blijft een 
soortenlijst met 30 vissoorten voor de Maas (tabel 3). In tabel 3 is tevens aangegeven tot welk paai- 
en opgroeigilde deze soorten behoren. Ook is aangegeven welke vissoorten beleidsmatig 
geprioriteerd zijn. Het betreft hier soorten die op een of andere manier beschermd zijn (Flora en 
Fauna-wet, Habitatrichtlijn, enz) of op de Rode lijst voorkomen. 
 
Tabel 3.  Voorkomende vissoorten in de Maas, indeling in gilden en beleidsprioritering. 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
Beleidsmatig 
geprioriteerd 

alver plant/materiaalpaaier p  

baars plant/steenpaaier ps  

barbeel               grindpaaier ps x 

bittervoorn ostracofiel pm x 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
Beleidsmatig 
geprioriteerd 

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem            plant/bodempaaier ps  

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps  

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps  

karper plantpaaier ps  

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs x 

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

kroeskarper plantpaaier ps x 

kwabaal zandpaaier pb x 

meerval plant/bodempaaier ps x 

pos grind/plantpaaier pb  

rivierdonderpad speleofiel bs x 

riviergrondel grind/zandpaaier pb  

rivierprik grindpaaier inb x 

ruisvoorn plantpaaier ps  

serpeling steen/grind/plantpaaier ps x 

sneep steen/grindpaaier ps x 

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p  

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p x 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps  

vetje plantpaaier ps x 

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

zeeprik grindpaaier inb x 

totaal aantal soorten 30    

4.3 De visgemeenschap in de kanalen 

Uit de gegevens in bijlage 4 blijkt dat maar een beperkt aantal vissoorten daadwerkelijk is 
aangetroffen in de Limburgse kanalen, variërend van minimaal 7 tot maximaal 20 soorten (inclusief de 
soorten die van nature niet in Nederland thuis horen). Om tot een vollediger soortenlijst voor de 
kanalen te komen is gekozen voor een robuuste benadering waarbij de soortenlijst van de Maas als 
uitgangspunt is genomen. Hieruit zijn vervolgens de vissoorten verwijderd die echt gebonden zijn aan 
stromend water en kenmerkend zijn voor rivieren en beken. Op deze manier blijft een lijst van 19 
vissoorten over die hoogstwaarschijnlijk in de kanalen (kunnen) voorkomen (tabel 4). 
 
Tabel 4.  Voorkomende vissoorten in de kanalen, indeling in gilden en beleidsprioritering. 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
Beleidsmatig 
geprioriteerd 

alver plant/materiaalpaaier p  

baars plant/steenpaaier ps  

bittervoorn ostracofiel pm x 

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem            plant/bodempaaier ps  

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps  

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps  

karper plantpaaier ps  

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs x 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
Beleidsmatig 
geprioriteerd 

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kroeskarper plantpaaier ps x 

pos grind/plantpaaier pb  

ruisvoorn plantpaaier ps  

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p  

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps  

vetje plantpaaier ps x 

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

totaal aantal soorten 19    
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5. Resultaten: inventarisatie van vergunningen 

5.1 Algemeen 

In de komende drie hoofdstukken komen achtereenvolgens aan bod: 
1 de resultaten van de inventarisatie van de vergunningen en de daarop volgende telefonische 
informatie-inwinning; 
2 een overzicht van een selectie bedrijfsbezoeken; 
3 de beoordeling van paai- en opgroeimogelijkheden voor vis in de omgeving van de 
onttrekkingen/lozingen van de bezochte bedrijven. 

Aanvullende informatie over de bedrijven is samengevat in bijlagen 2 en 5. 

5.2 Onttrekkingen  

De onttrekkingen zijn gegroepeerd per categorie en per waterlichaam. Indien niet in het overzicht bij 
de afzonderlijke bedrijven aangegeven, geschiedt onttrekking met behulp van één of meerdere 
pompen. Bij een vijftal onttrekkingen wordt gebruik gemaakt van het natuurlijke verval tussen het 
waterlichaam en de plaats waar het water nodig is (tabel 5). Van dergelijke onttrekkingen is nauwelijks 
of geen negatieve invloed te verwachten op de vis omdat het in alle gevallen om overstorten gaat. De 
qua debiet twee grootste onttrekkers uit deze groep, Ballast Nedam Beton & Waterbouw (nr. 91) en 
Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant (nr. 27) maken geen gebruik van de vergunning en zullen dat 
hoogstwaarschijnlijk in de toekomst ook niet doen. Door het Waterschap Peel en Maasvallei wordt het 
onttrokken water uitsluitend gebruikt voor het doorspoelen of aanvullen van andere waterlopen. De 
eventueel meegevoerde vis zal hooguit in een andere omgeving terecht komen, maar kan daaruit ook 
weer ontsnappen.  
 
Tabel 5. Onttrekkingen onder vrij verval 

Maximale onttrekking 
(m3) Nr. Naam bedrijf Woonplaats Kenmerk 

beschikking Waterlichaam 
per uur per dag 

6 Waterschap Peel en 
Maasvallei 

Venlo NDM 1994-10978 Kanaal Wessem-
Nederweert 

2.520 60.480 

9 Ballast Nedam Beton 
en Waterbouw 

Maarssen DLB 1999/21636 Maas 72.000 1.728.000 

27 Waterleiding 
Maatschappij Oost-
Brabant n.v. 

's Hertogenbosch DLB 1998/7183 Maas 14.400 345.600 

30 Waterschap Peel en 
Maasvallei 

Venlo WR 2002-3562 Noordervaart 18.000 432.000 

36 Waterschap Peel en 
Maasvallei 

Venlo WR 2000/593 Zuid-Willemsvaart 360 8.640 

 
Van de in totaal 37 beoordeelde vergunningen voor het onttrekken van water zijn er 13 (35%) bedoeld 
voor beregening tijdens perioden van droogte en/of schadepreventie bij fruitbomen tijdens perioden 
met nachtvorst (tabel 6). Het gaat bij deze vergunningen om onttrekkingen met een incidenteel 
karakter, waarbij het accent zal liggen op dagen met nachtvorst in het voorjaar, wanneer schade aan 
fruitbomen wordt verwacht, en in perioden van droogte. Perioden van droogte komen hoofdzakelijk 
voor in de maanden juli en augustus. In het algemeen zijn de vislarven dan inmiddels zo groot dat ze 
aan de aanzuigende werking van de onttrekking moeten kunnen ontsnappen. Een aantal bedrijven 
mag volgens de vigerende vergunning op meer dan één plek water onttrekken. 
 

                                                      
1 De nummers bij de bedrijven zijn gelijk aan die in de tabellen en bijlagen.  
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Tabel 6. Wateronttrekking ten behoeve van beregening  

Maximale onttrekking 
(m3) Nr. Naam bedrijf Kenmerk 

beschikking Waterlichaam Aantal 
plaatsen 

per uur per dag 

5 Houben, de heren M.H.M., 
M.H.B.L. en R.L.F.M. 

DLB 96/8754 Kanaal Wessem-
Nederweert 

1 300 7.200 

10 Bens, J.A.W. DLB 96/1201 Maas 1 120 2.880 

17 Maatschap van Appeven LBRFR 10.459 Maas 1 260 6.240 

18 Maatschap Görtz DLB 95/18574 Maas 1 300 7.200 

19 Maatschap L. en M. Peeters NDM 1993-21168 Maas 1 140 3.360 

20 Mulders, de heer L.W. NDM 1993-20978 Maas 1 150 3.600 

21 Muysers Boomkwekerijen RM 1996-667 Maas 3 270 6.480 

24 Timmermans, de heer A.P. LBRFR 10447 Maas 1 300 7.200 

25 Timmermans, hr. F A.P. NDM 1993-14758 Maas 3 400 9.600 

26 Veehouderij J. Verstegen NDM 1994-22616 Maas 6 150 3.600 

28 Weijers, de heer D.H.P. NDM 1993-21171 Maas 2 100 2.400 

31 Van Horen, heren J. en G. LBRFRB 1276 Noordervaart 1 240 5.760 

32 Van Lier, de heren A.J. en 
W.H.A., en mevrouw D. van 
Lier 

DLB 1998/13628 Noordervaart 2 320 7.680 

 

5.3 Categorieën van onttrekkingen 

Als eerste stap voor de beoordeling van mogelijke effecten van de onttrekkingen op de 
levensgemeenschappen van vissen in de betreffende waterlichamen zijn de onttrekkingen 
gegroepeerd in categorieën. De volgende categorieën van onttrekkingen zijn onderscheiden: 

1. Categorie 1: Onttrekkingen tot 5.000 m3 per dag; 
2. Categorie 2: Onttrekkingen 5.000 tot 10.000 m3 per dag; 
3. Categorie 3: Onttrekkingen 10.000 tot 45.000 m3 per dag; 
4. Categorie 4: Onttrekkingen 45.000 tot 100.000 m3 per dag; 
5. Categorie 5: Onttrekkingen >100.000 m3 per dag. 

 
Categorie 1: Onttrekkingen tot 5.000 m 3 per dag (<58 l per sec) en incidentele 

onttrekkingen.  
  
Deze categorie betreft voornamelijk min of meer incidentele onttrekkingen bedoeld voor beregening 
tijdens perioden van droogte of ter bestrijding van nachtvorstschade in de fruitteelt. Een tweetal 
bedrijven is in categorie 1 geplaatst omdat de maximale onttrekking per dag niet is aan te geven (tabel 
7) vanwege het feit dat:  

a. onttrekking slechts eenmaal per week gedurende drie minuten plaats vindt ten behoeve van 
testen van de sprinklerinstallatie (nr. 14, Hendrix Voeders); 

b. het te onttrekken water alleen bestemd is voor het in en uit dok brengen van schepen (nr. 4, 
Scheepswerf Maasdok).  

 
Het bedrijf van de heer T.J.H. Heldens (nr. 25) (voorheen F.A.P. Timmermans, kenmerk beschikking: 
LBRFR 10447) onttrekt water op drie punten, waarbij de grootste onttrekking maximaal 3.600 m3 per 
dag bedraagt. Aangenomen mag worden dat bij alle bedrijven de aanzuigopening van de 
aanvoerleiding voorzien is van een fijnmazige korf (of iets vergelijkbaars) om het inzuigen van grof 
materiaal zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit ter bescherming van de pomp. Of dit zo is werd 
telefonisch nagegaan en dat bleek ook in alle gevallen het geval.  
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Wanneer aangenomen wordt dat de grootte van de korf zodanig is dat het oppervlak van de 
openingen er in gelijk is aan de natte doorsnede van de aanzuigleiding, dan wordt in de korfopeningen 
een stroomsnelheid gecreëerd van 0,3 tot 1,8 m per sec bij een diameter van de aanzuigleiding 
afnemend van 0,5 tot 0,2 m en een onttrekking van 5.000 m3 per dag.  
 

Tabel 7. Overzicht van onttrekkingen in de categorie 1 (bedrijven die water onttrekken voor 
beregeningsdoeleinden zijn in blauw weergegeven) 

Nr. Naam bedrijf Kenmerk beschikking Waterlichaam m3/dag 

4 Scheepswerf Maasdok b.v. NDM 1993-21368 Julianakanaal - 

10 Bens, J.A.W. DLB 96/1201 Maas 2.880 

14 Hendrix Voeders b.v. LBRFR 21973 Maas - 

19 Maatschap L. en M. Peeters NDM 1993-21168 Maas 3.360 

20 Mulders, de heer L.W. NDM 1993-20978 Maas 3.600 

21 Muysers Boomkwekerijen RM 1996-667 (drie 
onttrekkingspunten) 

Maas 2160 
2160 
2160 

22 Nederlandse Draadindustrie b.v. LBRFRB 10144 Maas 4.320 

25 Timmermans, de heer F.A.P. NDM 1993-14758 (drie 
onttrekkingspunten) 

Maas 2.400 
3.600 
3.600 

26 Veehouderij J. Verstegen b.v. NDM 1994-22616 (zes 
onttrekkingspunten) 

Maas 3.6002 

28 Weijers, de heer D.H.P. NDM 1993-21171 Maas 2.400 

32 Van Lier, de heren A.J. en W.H.A., en 
mevrouw D. van Lier 

DLB 1998/13628 Noordervaart 4.800 
2.880 

 
Telefonische informatie-inwinning bij een viertal willekeurig gekozen bedrijven leverde de volgende 
aanvullende gegevens op: 

1. Nederlandse Draadindustrie (Nedri Spanstaal) (nr. 2 2) 
Onttrekking vindt plaats op ongeveer 12 m afstand uit de Maasoever via een stalen pijp met 
een inwendige diameter van 4,92 m en twee inlaatopeningen aan het uiteinde. Deze 
openingen zijn niet voorzien van roosters. De buis is in de Maas gefixeerd met een soort van 
steigerwerk, waardoor de beide openingen zich enige meters boven de rivierbodem bevinden. 
Onttrekking vindt plaats onder vrij verval plaats (berekende stroomsnelheid in de buis ca. 0,3 
m per sec) naar een pompput. 

2. Timmermans (nr. 25)  
Het bedrijf is thans in het bezit van de heer T.J.H. Heldens, Hoendercamp 24, 5953 DC 
Reuver, die het bedrijf op dezelfde wijze voort zet. De onttrekking is uitsluitend bestemd voor 
beregening gedurende droogteperioden en wanneer in het voorjaar nachtvorst wordt 
verwacht. Gebruik wordt gemaakt van een mobiele pomp met een aanzuigslang waarvan de 
inzuigopening voorzien is van een fijmazige korf. De diameter van de aanzuigslang en de 
maaswijdte van de korf zijn niet bekend. Onder normale omstandigheden wordt slechts op 
één van de drie onttrekkingpunten water onttrokken aan de Maas. Bij extreme droogte wordt 
extra pompcapaciteit ingehuurd. Bij elk onttrekkingspunt wordt de aanzuigslang in het 
besteende onderwatertalud gelegd. 

3. Veehouderij J. Verstegen (nr. 26)  
De onttrekking is uitsluitend bestemd voor beregening gedurende droogteperioden. Gebruik 
wordt gemaakt van een mobiele pomp met een aanzuigslang waarvan de inzuigopening 

                                                      
2 Het betreft de totale onttrekking via de zes onttrekkingpunten die elk een capaciteit hebben van 600 
m3 per dag  
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voorzien is van een fijnmazige korf. De diameter van de aanzuigslang en de maaswijdte van 
de korf zijn niet bekend. Onder normale omstandigheden wordt slechts op één van de zes 
onttrekkingpunten water onttrokken aan de Maas. Bij extreme droogte wordt extra 
pompcapaciteit ingehuurd. Bij elk onttrekkingspunt wordt de aanzuigslang in het besteende 
onderwatertalud gelegd.  

4. Van Lier (nr. 32)  
Er wordt uitsluitend onttrokken bij kmraai 11,207 met een hoeveelheid van maximaal 4.800 m3 
per dag. Op het tweede, in de vergunning aangegeven, onttrekkingspunt is nooit water 
onttrokken en zijn er hiervoor nooit voorzieningen aangelegd. Onttrekking vindt plaats met een 
mobiele pomp via een ondergrondse pvc-leiding die een diameter heeft van 20-25 cm. De 
inzuigopening, die is voorzien van een fijnmazige korf, ligt in de oeverzone waar een 
rietvegetatie is. Omtrent de breedte van deze rietgordel en de steilheid van het 
onderwatertalud kon geen informatie worden verschaft.  

 
Categorie 2: Onttrekkingen 5.000 tot 10.000 m 3 per dag (58 tot 116 l per sec) 
 
Vijf van de 12 bedrijven in deze categorie gebruiken de vergunning voor beregeningsdoeleinden. 
Dergelijke onttrekkingen hebben dus een min of meer incidenteel karakter. De betreffende bedrijven 
zijn in blauw aangegeven in tabel 8. Ook bij deze categorie mag aangenomen worden dat bij de 
verschillende bedrijven de aanzuigopening van de aanvoerleiding voorzien zal zijn van een fijnmazige 
korf (of iets vergelijkbaars) om het inzuigen van grof materiaal zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit ter 
bescherming van de pomp. Wanneer aangenomen wordt dat de grootte van de korf zodanig is dat het 
oppervlak van de openingen er in gelijk is aan de natte doorsnede van de aanzuigleiding, dan wordt in 
de korfopeningen een stroomsnelheid gecreëerd van 0,2 tot 2,4 m per sec bij een natte doorsnede 
van de aanzuigleiding afnemend van 50 tot 5 dm2 en een onttrekking van 10.000 m3 per dag. 
 
Tabel 8. Overzicht van onttrekkingen in de categorie 2; bedrijven die water onttrekken voor 

beregeningsdoeleinden zijn in blauw weergegeven 

Nr. Naam bedrijf Kenmerk beschikking Waterlichaam m3/dag 

1 Eka Nobel b.v. NDM 1993-21370 Julianakanaal 6.000 

2 Hoogovens Buizen b.v. LBRFRB 12030 Julianakanaal 7.920 

5 Houben, de heren M.H.M., M.H.B.L. en 
R.L.F.M. 

DLB 96/8754 Kanaal Wessem-
Nederweert 

7.200 

13 Essent Water b.v. WR 2004-2786 Maas 7.800 

17 Maatschap van Appeven LBRFR 10.459 Maas 6.240 

18 Maatschap Görtz DLB 95/18574 Maas 7.200 

24 Timmermans A.P. LBRFR 10447 Maas 7.200 

29 Berlikum Bedrijfswater b.v. NM 2001-2454 Maas-Waalkanaal 9.600 

31 Van Horen, heren J. en G. LBRFRB 1276 Noordervaart 5.760 

33 Alliedsignal Fluorchemicals Europe b.v. DLB 95/22669 Zuid-Willemsvaart 9.600 

34 Budel Zink b.v.  DLB 1999/16463 Zuid-Willemsvaart 9.600 

36 Waterschap Peel en Maasvallei  VW 2000-593 Zuid-Willemsvaart 8.640 

 
Telefonische informatie-inwinning bij een achttal bedrijven leverde de volgende aanvullende gegevens 
op: 

1. Eka Nobel (nr. 1)  
De huidige naam van het bedrijf is P.Q. Nederland B.V. Het bedrijf onttrekt momenteel ca. 
120-150 m3 per uur water aan de Beatrixhaven (Julianakanaal) via een pijp met een diameter 
van 2,5-3 m die ongeveer 1 m door de damwand heen steekt. De inlaatopening van deze buis 
is niet voorzien van een vuilrooster. Een fijnrooster bevindt zich in een put waar vanuit het 
water het bedrijf in wordt gepompt. Het water wordt voornamelijk gebruikt als koelwater. De 
vergunning is vrij recent vernieuwd!  
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2. Hoogovens Buizen (nr. 2)  
De huidige naam van het bedrijf is Corus Tubes. De onttrekking vindt plaats door de damwand 
via een buis met een diameter van ca. 4 m die voorzien is van een fijnmazige korf. 
Contactpersoon is de heer Jos Schoens, tel.nr. 043 368 97 25 (Huub Faassen is de 
milieucoördinator, tel.nr. 043 368 97 12) 

3. Essent Water (nr. 13)  
Het onttrekkingspunt bestaat uit een in de oever gegraven put die via een buis (diameter 400 
mm) in open verbinding staat met de Maas. De put bestaat uit twee compartimenten met een 
vuilrooster ertussen. Spleetwijdte van het rooster bedraagt 3 mm. Achter het rooster staan de 
pompen opgesteld. De huidige omvang van de onttrekking ligt tussen de 0 en 250 m3 per uur 
en is discontinu. De omgeving van het onttrekkingspunt bestaat uit een besteende oever. 
Contactpersoon is de heer Reinier Akkermans, tel.nr.: 073-8539169, Mobiel: 06 29 50 31 
97.Directeur is de heer Chris Scheerder, tel.nr.: 06 54 74 19 02, Chris.Scheerder@essent.nl  

4. Timmermans, A.P. (nr. 24)  
De onttrekking is uitsluitend bestemd voor beregening t.b.v. droogte- en nachtvorstbestrijding. 
Gebruik wordt gemaakt van een mobiele pomp met een 8 duimse (diameter 20,3 cm) 
aanzuigslang waarvan de inzuigopening voorzien is van een fijmazige korf (maaswijdte ca. 5 
mm). De aanzuigslang wordt in het besteende onderwatertalud gelegd. 

5. Berlikum Bedrijfswater (nr. 29)  
Het bedrijf maakt thans onderdeel uit van Vitens Industriewater. Van de vergunning is nog 
nooit gebruik gemaakt en de vraag is of dat in de toekomst ooit zal gebeuren. De bedoeling 
was om Philips Nijmegen van ultra schoon water te voorzien. Deze samenwerking met Philips 
is voorlopig nog niet van de grond gekomen. Men wil wel graag de vergunning behouden 
zolang er nog een mogelijkheid bestaat om eventueel aan Philips te kunnen leveren. 
Contactpersoon: de heer Mark de Witte, tel.nr.: 06 51 15 00 30.  

6. Alliedsignal Fluorchemicals Europe (nr. 33)  
Dit bedrijf was onderdeel geworden van Honeywell Fluorine Products Europe b.v. maar is 
inmiddels gesloten (informatie opgevraagd bij Honeywell Nederland, tel.nr.: 020 56 56 911).  

7. Budel Zink (nr. 34)  
Het bedrijf is thans onderdeel van het Zinifex concern dat het hoofdkantoor heeft in Melbourne 
(Australië). De bedrijfsnaam is nu Zinifex Budel Zink. Het bedrijf onttrekt continu water uit de 
haven van Budel via een opening in de damwand. Deze opening heeft een diameter van naar 
schatting 40 cm. De inlaatopening is voorzien van een fijnmazig rooster. De huidige 
onttrekking bedraagt ca. 60.000 m3 per maand, wat neer komt op 2.000 m3 per dag. Dit is 
aanzienlijk minder dan de vergunde 9.600 m3 per dag. 

8. Peel en Maasvallei Waterschap (nr. 36)  
Het water wordt onder vrij verval onttrokken via een stuw waar het water overheen loopt. Voor 
de stuw is een vuilrooster geplaatst (informatie geleverd door de heer Verdonschot, tel.nr.: 
077 389 11 11). 

 
Categorie 3: Onttrekkingen 10.000 tot 45.000 m 3 per dag (116 tot 520 l per sec) 
 

Van de vijf bedrijven in categorie 3 (Tabel 9) onttrekt alleen Kuypers Zand- en Grindbedrijf b.v. 
(kenmerk beschikking: NDM 1993-3887) op twee locaties met hoeveelheden van 4.800 en 14.400 
m3 per dag. Bij het bedrijfsbezoek bleek echter dat beide onttrekkingspunten zo dicht naast elkaar 
liggen dat praktisch gezien sprake is van slechts één onttrekkingspunt (bijlage 5). De maximale 
onttrekking in deze categorie is 27.360 m3 per dag. Bij een dergelijke onttrekking neemt de 
stroomsnelheid af  van 1,7 tot 0,3 m per sec als de natte doorsnede van het inlaatwerk toeneemt 
van 20 tot 120 dm2.  

 

Tabel 9. Overzicht van onttrekkingen in de categorie 3 

Nr. Naam bedrijf Kenmerk 
beschikking 

Waterlichaam m3/dag 

3 Lieben exploitatie- en handelsonderneming b.v. LBRFRB 825 Julianakanaal 19.200 

11 ENCI Nederland b.v. LBRFR 21395 Maas 27.360 

15 Kuypers Zand- en Grindbedrijf b.v. NDM 1993-3887 Maas 14.400 
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Nr. Naam bedrijf Kenmerk 
beschikking 

Waterlichaam m3/dag 

4.800 

23 Solvay Chemie b.v. NDM 1995-3351 Maas 21.600 

37 D.S.M. Limburg b.v. HID 1992-3136 Julianakanaal 21.600 

 
Telefonische informatie-inwinning leverde de volgende aanvullende gegevens op: 

1. Lieben exploitatie- en handelsonderneming b.v. (nr.  3) 
De naam van dit bedrijf is gewijzigd in Lieben Minerals b.v. Door een misverstand is dit bedrijf 
niet telefonisch benaderd; er heeft wel een bedrijfsbezoek plaatsgevonden. 

2. ENCI Nederland (nr. 11)  
Continue onttrekking via vierkante gaten in een stalen damwand. Hierna zijn vóór de 
onttrekkingsbuis achter elkaar twee zeven aangebracht met een maaswijdte van 
respectievelijk 20 en 10 mm. Het water wordt in een tussenbassin gepompt met daarin een 
overloop waarmee de wisselende vraag naar bedrijfswater wordt opgevangen (bij minder 
vraag dus meer overloop). Contactpersonen: Ing. Marc.J.M.Goderie (functionaris KAM-zorg), 
tel.nr. 043 329 72 91 (mobiel 06 29 09 72 91), Tom Dijkstra (hfd Techn. Dienst), tel.nr.: 043-
329 74 57 en Rob Huydts (hfd Kwaliteit & Proces) tel.nr.: 043-329 73 66. 

3. Kuypers Zand- en Grindbedrijf (nr. 15)  
Onttrekking vindt uitsluitend overdag plaats gedurende de normale werkuren wat een 
werkelijke onttrekking oplevert van ca. 6.000 en 2.000 m3 per dag voor de beide 
onttrekkingslocaties. De twee pompen zijn elk afzonderlijk gemonteerd op een drijver die 
tegen de oever is afgemeerd. De aanzuigopeningen zijn voorzien van fijnmazige roosters om 
het vuil tegen te houden. De diameter van de aanzuigleidingen is naar schatting 20 tot 25 cm. 
Gesproken is met de heer Westheim. 

4. Solvay Chemie (nr. 23)  
Dit bedrijf maakt momenteel geen gebruik van de vergunning en is ook niet van plan dit in de 
nabije toekomst te gaan doen. Contactpersoon de heer Gootsen, tel.nr.: 0475 384 860. 

5. D.S.M. Limburg b.v. (nr. 37)  
De naam van dit bedrijf is gewijzigd in EdeA b.v. Door een misverstand is dit bedrijf niet 
telefonisch benaderd; er heeft wel een bedrijfsbezoek plaatsgevonden. 

 
Categorie 4: Onttrekkingen 45.000 tot 100.000 m 3 per dag (520 tot 1.160 l per 

sec) 
 
In de categorie 4 valt slechts één bedrijf (Tabel 10). De betreffende onttrekking vindt onder natuurlijk 
verval plaats van het Kanaal Wessem-Nederweert naar de Sleyebeek. Dit ten behoeve van 
doorspoeling van deze beek (bovenstrooms is een zuiveringsinstallatie aanwezig). Uiteindelijk komt 
het onttrokken water via de Sleyebeek in de Maas terecht. 
 
Uit telefonische informatie-inwinning (contactpersoon de heer Verdonschot, tel.nr.: 077 389 11 11) 
leek dat het water over een stuw geleid wordt. Voor de stuw is een vuilrooster geplaatst. Omdat het 
water slechts voor doorspoeling wordt gebruikt en uiteindelijk weer in de Maas terecht komt waarbij de 
vis geen schade ondervindt, is er geen reden deze locatie te bezoeken. 
 
Tabel 10. Overzicht van onttrekkingen in de categorie 4 

Nr. Naam bedrijf Kenmerk beschikking Waterlichaam m3/dag 

6 Waterschap Peel en Maasvallei  NDM 1994-10978 Kanaal Wessem-Nederweert 60.480 

 
 
Categorie 5: Onttrekkingen >100.000 m 3 per dag (>1.160 l per sec) 
 
Een overzicht van de onttrekkingen in categorie 5 is gegeven in tabel 11. De grootste onttrekking van 
oppervlaktewater in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Limburg is vergund aan Essent Energie 
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Productie b.v. (nr. 12) (kenmerk beschikking: DLB 2004/1135) ten behoeve van koelingdoeleinden in 
de Clauscentrale bij Maasbracht.  
 
De onttrekking van Nuon Power Buggenum b.v. (nr. 7) (kenmerk beschikking: WR 2002-2047) is 
eveneens voornamelijk bedoeld voor gebruik als koelwater, in dit geval voor de Willem-
Alexandercentrale te Buggenum.  
 
Het waterschap Peel en Maasvallei (nr. 35) (kenmerk beschikking: WR 1999/2611) gebruikt water uit 
de Zuid-Willemsvaart voor suppletie in de Noordervaart. De onttrekking van dit water vindt plaats door 
middel van een pompgemaal. De afgelopen jaren is dat echter nooit gebeurd; het gemaal heeft 
jaarlijks slechts enkele uren gedraaid om het functioneren te testen.  
 
In de Noordervaart onttrekt het waterschap maximaal 432.000 m3 per dag via de stuw Katsberg (nr. 
30) (kenmerk beschikking: WR 2002-3562). Deze onttrekking vindt plaats onder natuurlijk verval.  
 
De Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant n.v. (nr. 27) had de vergunning aangevraagd om 
eveneens water te onttrekken via een natuurlijk verval. Het betrof een geplande onttrekking aan de 
Maas van maximaal 345.600 m3 per dag (kenmerk beschikking: DLB 1998/7183). Om verschillende 
redenen is nooit gebruik gemaakt van de vergunning en zal in de toekomst (naar alle 
waarschijnlijkheid) ook niet gebeuren. 
 
Tabel 11. Overzicht van onttrekkingen in de categorie 5  

Nr. Naam bedrijf Kenmerk 
beschikking 

Waterlichaam m3/dag 

7 Nuon Power Buggenum b.v. WR 2002-2047 Lateraalkanaal Linne-
Buggenum 

910.560 

8 Waterleiding Maatschappij Limburg 
n.v. 

DLB 96/12008 Lateraalkanaal Linne-
Buggenum 

134.400 

9 Ballast Nedam Beton en Waterbouw DLB 1999/21636 Maas 1.728.000 

12 Essent Energie Productie b.v. DLB 2004/1135 Maas 4.320.000 

16 KNP Fine Paper b.v. NDM 1993-21037 Maas 129.600 

27 Waterleiding Maatschappij Oost-
Brabant n.v. 

DLB 1998/7183 Maas 345.600 

30 Waterschap Peel en Maasvallei  WR 2002-3562 Noordervaart 432.000 

35 Waterschap Peel en Maasvallei WR 1999/2611 Zuid-Willemsvaart 129.600 

 
Telefonische informatie-inwinning bij de bedrijven (uitgezonderd Nuon Power Buggenum en Essent 
Energie Productie) leverde de volgende aanvullende gegevens op: 

1. Nuon Power Buggenum (nr. 7)  
Dit bedrijf is niet telefonisch benaderd omdat de onttrekkingssituatie uit ander onderzoek al 
duidelijk was. Uit een eerdere studie bleek dat bij de Willem-Alexandercentrale 33 vissoorten 
kunnen voorkomen (Vriese et al., 2006a). Ook is uit eerdere studies gebleken dat in heel de 
gestuwde Maas de voortplantingsmogelijkheden voor vissen sterk te wensen overlaten. De 
situatie bij de Willem-Alexandercentrale is daarop geen uitzondering. Paaihabitat is nauwelijks 
aanwezig, alleen baars en rivierdonderpad, die met kunstmatig stenensubstraat uit de voeten 
kunnen, hebben er mogelijkheden tot paai. Voor ten minste 25 soorten worden de 
paaimogelijkheden negatief beoordeeld, terwijl voor een vijftal soorten de beoordeling 
onbekend is. Habitat voor opgroei is aanwezig voor 11 soorten, te weten: alver, bot, elft, kleine 
modderkruiper, kwabaal, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt. 
Het betreft voornamelijk soorten die pelagisch opgroeien (o.a. alver, spiering en snoekbaars) 
of soorten die voldoende hebben aan het besteende onderwatertalud (o.a. riviergrondel, 
rivierdonderpad, kleine modderkruiper). Van 19 soorten kan gezegd worden dat er geen 
mogelijkheden zijn om op te groeien, vooral omdat er geen vegetatie aanwezig is. Zeker voor 
wat de paai betreft zal er geen grote beïnvloeding zijn door onttrekking nog door lozing van 
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koelwater. Enige beïnvloeding kan worden verwacht bij het opgroeien van vis; voor eenderde 
van de soorten zijn er ter plaatse van de koelwaterpluim mogelijkheden. Van genoemde 
soorten zijn rivierdonderpad, elft, kwabaal en spiering beleidsmatig geprioriteerd. Over de 
Willem-Alexandercentrale zijn geen gegevens m.b.t. inzuiging voorhanden. 

2. Waterleiding Maatschappij Limburg (nr. 8)  
Het water wordt onttrokken via een inlaatwerk in de besteende oever van het kanaal. Het 
inlaatwerk is voorzien van een rooster met een spijlwijdte van 5-10 cm. Tot nu toe wordt 
maximaal 4.000 m3 per uur onttrokken gedurende gemiddeld 5 tot 6 uur per dag. Het aantal 
uren onttrekking varieert met het seizoen en ligt in de zomermaanden hoger dan in de 
wintermaanden. Contactpersoon: Rob Scheepers (regio coördinator), Operations Team Heel, 
tel.nr.: 0475 386 505 of 06 55 15 47 39. 

3. Ballast Nedam Beton en Waterbouw (nr. 9)  
De vergunning is verleend ten behoeve van een wildwaterbaan bij de stuw van Grave in de 
Maas. Het water zal bovenstrooms van de stuw, onder natuurlijk verval, worden afgeleid om 
vervolgens benedenstrooms van de stuw weer naar de Maas te worden teruggeleid. Tot op 
heden (januari 2007) is de wildwaterbaan echter nog niet gerealiseerd. De vraag is of er ooit 
nog een wildwaterbaan bij de stuw zal komen gezien het feit dat er inmiddels één in 
Zoetermeer is gerealiseerd. 

4. Essent Energie Productie (nr. 12)  
Dit bedrijf is eveneens niet telefonisch benaderd omdat de onttrekkingssituatie uit ander 
onderzoek al duidelijk was. Uit een eerdere studie bleek dat in de koelwaterpluim van de 
Clauscentrale 33 vissoorten kunnen voorkomen (Vriese et al., 2006a). Zowel aan de 
onttrekkingskant als aan de lozingskant is nauwelijks paaihabitat aanwezig. Alleen baars en 
rivierdonderpad, die met kunstmatig stenensubstraat op het onderwater talud uit de voeten 
kunnen, hebben er mogelijkheden tot paai. Voor tenminste 25 soorten worden de 
paaimogelijkheden negatieve beoordeeld. Voor een vijftal soorten is de beoordeling 
onbekend. Habitat voor opgroei is aanwezig voor 10 soorten, te weten: alver, bot, kleine 
modderkruiper, kwabaal, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt. 
Het betreft voornamelijk soorten die pelagisch opgroeien of soorten die voldoende hebben 
aan het besteende onderwatertalud. Van 20 soorten kan gezegd worden dat er geen 
mogelijkheden zijn om op te groeien, vooral omdat er geen vegetatie aanwezig is. Van 
bovengenoemde soorten zijn rivierdonderpad, kleine modderkruiper, kwabaal en spiering 
beleidsmatig geprioriteerd. Voor de Clauscentrale zijn geen recente inzuiggegevens bekend. 
Door de KEMA is in 1981 onderzoek verricht naar de inzuiging van vis. Van de toen 
onderzochte e-centrales bleek de Clauscentrale de minste vis in te zuigen: 34.000 
exemplaren op jaarbasis. De gemiddelde inzuiging bedroeg in de betreffende 
onderzoeksperiode 0,02 vissen per 1000 m3 koelwater.  

5. KNP Fine Paper (nr. 16)  
Dit bedrijf is thans onderdeel van South African Pulp & Paper Industry (SAPPI). De afgelopen 
jaren was de maximale onttrekking ca. 3.000 m3 per uur (vergund is 5.400 m3 per uur). 
Onttrekking vindt plaats door de kade van de binnenhaven. Via een inlaatkanaal met daarvoor 
eerst een grofvuilrooster en daarna een rooster met een spijlwijdte van <5 cm wordt het water 
daarna gepompt naar een tweetal bandzeven. Contactpersoon is de heer Welman, tel.nr. 043 
382 23 89 

6. Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant (nr. 27)  
Na de fusie met de Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant is dit bedrijf verder 
gegaan onder de naam Brabant Water. De onttrekking waarvoor vergunning is aangevraagd 
is om verschillende redenen nooit gerealiseerd. Het ziet er niet naar uit dat ook in de toekomst 
gebruik zal worden gemaakt van de bestaande vergunning De informatie werd geleverd door 
de heer Philips, tel.nr.: 073 683 78 02. 

7. Waterschap Peel en Maasvallei (nr. 30)  
Het water wordt over een stuw geleid. Voor de stuw is een vuilrooster geplaatst. Informatie 
geleverd door de heer Verdonschot, tel.nr.: 077 389 11 11.  

8. Waterschap Peel en Maasvallei (nr. 35)  
Het betreft een noodvoorziening om eventuele watertekorten in de Noordervaart te kunnen 
aanvullen. In de afgelopen jaren heeft het gemaal slechts enkele uren per jaar gedraaid, 
hoofdzakelijk om te controleren of het gemaal nog goed functioneert. Voor de inlaat van het 
gemaal is een vuilrooster geplaatst. Informatie geleverd door de heer Verdonschot, tel.nr.: 077 
389 11 11.  
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5.4 Lozingen 

Bij de beoordeelde vergunningen was er slechts een bedrijf, Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant 
N.V. (nr. 27), waar het in principe uitsluitend gaat om een lozing (kenmerk beschikking: DLB 
1998/8815). Hoewel de betreffende vergunning wel gekoppeld is aan een onttrekkingsvergunning met 
als kenmerk DLB 1998/7183, bleek bij navraag dat van de onttrekkingsvergunning nooit gebruik is 
gemaakt en hoogstwaarschijnlijk ook nooit gebruik van zal worden gemaakt. In het verlengde daarvan 
geldt dit ook voor de lozingsvergunning. Scheepswerf Maasdok (nr. 4) (kenmerk beschikking: NDM 
1993-21368) loost uitsluitend incidenteel voor het in en uit dok brengen van schepen. Essent Energie 
Productie B.V. (nr. 12) (kenmerk beschikking: DLB 2004/1135) is de belangrijkste lozer in het 
beheersgebied van Rijkswaterstaat Limburg. Het bedrijf loost voornamelijk koelwater dat afkomstig 
van de Clauscentrale te Maasbracht. Met een lozingsdebiet van maximaal 37.940 m3 per uur neemt 
Nuon Power Buggenum B.V. (nr. 7) (kenmerk beschikking: WR 2002-2047) de tweede plaats in. De 
beschikking van dit bedrijf heeft betrekking op de Willem-Alexandercentrale te Buggenum. Zowel de 
koelwaterlozing van de Clauscentrale als die van de Willem-Alexandercentrale is in een eerder 
Rijkswaterstaatproject beoordeeld op mogelijke effecten op de paai en opgroei van vis (Vriese et al., 
2006a). 
 

5.5 Categorieën van lozingen 

. 
De lozingen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën (Tabel 12): 

1. < 10.000 m3 per dag: Scheepswerf Maasdok (nr. 4) en Berlikum Bedrijfswater (nr. 29); 
2. 10.000-50.000 m3 per dag: ENCI Nederland (nr. 11), Kuypers Zand- en Grindbedrijf (nr. 15) 

en Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant (27) 
3. > 100.000 m3 per dag: Nuon Power Buggenum (nr. 7), Essent Energie Productie (nr. 12) en 

KNP Fine Paper (nr. 16). 
 
Tabel 12. Overzicht van lozingen 

Maximale lozing (m3) 
Nr. Naam bedrijf 

Kenmerk 
beschikking 

Waterlichaam 
per uur per dag 

4 Scheepswerf Maasdok NDM 1993-21368 Julianakanaal -3 - 

7 Nuon Power Buggenum WR 2002-2047 Maas 37.940 910.560 

11 ENCI Nederland LBRFR 21395 Maas 1.140 27.360 

12 Essent Energie Productie  DLB 2004/1135 Maas 180.000 4.320.000 

15 Kuypers Zand- en Grindbedrijf NDM 1993-3887 Maas 800 19.200 

16 KNP Fine Paper  NDM 1993-21037 Maas 6.000 144.000 

27 Waterleiding Maatschappij 
Oost-Brabant 

DLB 1998/8815 Maas 1.375 33.600 

29 Berlikum Bedrijfswater NM 2001-2454 Maas-
Waalkanaal 

200 4.800 

 
Scheepswerf Maasdok (nr. 4) loost slechts zeer incidenteel (dokken van schepen) (geen effect op vis). 
De lozing van ENCI Nederland (nr. 11) betreft een mengsel van proces-, koel- en ongebruikt 
rivierwater. Hier is een bedrijfsbezoek uitgevoerd. De bedrijven Kuypers Zand en Grindbedrijf (nr. 15) 
en KNP Fine Paper (nr. 16) zijn eveneens bezocht om effecten op vis in het veld te kunnen 
constateren. Lozing van Nuon Power Buggenum (nr. 7) en Essent Energie Productie (nr. 12) zijn in 
een eerder onderzoek bezocht, een nieuw bedrijfsbezoek werd niet noodzakelijk geacht. De 
Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant (nr. 27) en Berlikum Bedrijfswater (nr. 29) hebben nog nooit 

                                                      
3 onbekend 
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gebruik gemaakt van hun vergunning en zullen dat waarschijnlijk ook nooit gaan doen (geen effect op 
vis te constateren). 
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6 . Overzicht selectie bedrijfsbezoeken 

Ten behoeve van de beoordeling in hoeverre onttrekkingen en lozingen in ter plekke bezocht zouden 
moeten worden, is voor het verkrijgen van aanvullende gegevens gebruik gemaakt van een 
toetsingskader in de vorm van een zestal vragen (zie hoofdstuk " Selectie van bedrijven voor nader 
onderzoek"). De resultaten van deze toetsing zijn samengevat in bijlage 3 voor respectievelijk de 
onttrekkings- (bijlage 3A) en de lozingsvergunningen (bijlage 3B).  
 
Op basis van de toetsingsresultaten werd voor de onttrekkingen een bedrijfsbezoek af gelegd: 

1. bij wijze van steekproef bij de vergunninghouders:  
a. Houben, de heren M.H.M., M.H.B.L. en R.L.F.M. (nr. 5),  
b. Maatschap van Appeven (nr. 17),  
c. Veehouderij J. Verstegen (nr. 26),  
d. Van Horen, heren J. en G. (nr. 31). 
 

2. bij de vergunninghouders: 
a. Eka Nobel (thans P.Q. Nederland) (nr.1),  
b. Hoogovens Buizen (thans Corus Tubes) (nr. 2),  
c. Lieben exploitatie- en handelsonderneming (thans: Lieben minerals) nr. 3),  
d. Waterleiding Maatschappij Limburg (nr. 8),  
e. ENCI Nederland (nr.11),  
f. Essent Water (nr. 13),  
g. Kuypers Zand- en Grindbedrijf  (nr. 15),  
h. KNP Fine Paper (thans South African Pulp & Paper Industry) (nr. 16),  
i. Nederlandse Draadindustrie (nr. 22),  
j. Budel Zink (thans Zinifex Budel Zink) (nr. 34),  
k. D.S.M. Limburg (nr. 37). 
 

Voor de lozingen werd een bedrijfsbezoek afgelegd bij de volgende bedrijven: 
a. ENCI Nederland (nr. 11)  
b. Kuypers Zand en Grindbedrijf (nr. 15) 
c. KNP Fine Paper (nr. 16). 

 
In totaal ging het dus om een selectie van vier bedrijfsbezoeken uit een grote vergelijkbare groep van 
bedrijven die incidenteel onttrekken en 11 bedrijfsbezoeken bij minder vergelijkbare bedrijven. 
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7. Beoordeling paai- en opgroeimogelijkheden 

7.1 Algemeen 

De beoordeling van paai- en opgroeimogelijkheden heeft plaats gevonden op basis van de 
omgevingskenmerken rondom de onttrekkings- en lozingspunten, zoals die tijdens de 
bedrijfsbezoeken werden aangetroffen (bijlage 5), en de visgemeenschap die ter plekke kan worden 
verwacht (bijlage 4). 

7. 2 Eka Nobel (thans P.Q. Nederland) (nr. 1) 

De onttrekking ligt in de Beatrixhaven te Maastricht (Julianakanaal) en voert water onder vrij verval 
aan naar een pompput. De Beatrixhaven is voor vis nauwelijks geschikt om de volledige levenscyclus 
te voltooien. De scheiding tussen water en land wordt gevormd door een betonnen damwand, 
waarmee er geen voor vis functionele oever aanwezig is. De diepte direct naast de damwand is meer 
dan 1,5 m. De bodem bestaat uit zand en slib. Er is geen submerse vegetatie aanwezig. Er is geen 
stroming in de haven (tabel 13). 
 
Tabel 13.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Eka Nobel  

Aard van het talud Betonnen damwand 
Helling van het talud Loodrecht 
Structuren in de oever Geen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte 2,5 m 
Substraat Zand en slib 

 
De paaimogelijkheden op deze locatie zijn nihil. Geen enkele soort heeft hier mogelijkheden om te 
paaien. Het ontbreekt aan geschikt paaisubstraat, zowel voor plantpaaiers als structuurpaaiers. Voor 
bodempaaiers is de locatie ongeschikt vanwege het voorkomen van slib (geen harde afzetplaats, slib 
verstikt de eieren). Tevens is in veel gevallen de diepte voor het afzetten van eieren te groot. De 
mogelijkheden voor opgroei zijn al niet veel beter. Slechts een drietal soorten kunnen ter plaatse 
opgroeien (tabel 14). Het betreft met name soorten van het pelagische opgroeigilde, die geen 
structuren nodig hebben ter beschutting. 
 
Tabel 14.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Eka Nobel  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm Onbekend* Onbekend* 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb - + 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p - + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

totaal aantal soorten 19     

Beoordeling + 0 3 

Beoordeling - 18 15 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 1 1 

*: Bittervoorn is afhankelijk van mossels voor de voortplanting. De aanwezigheid hiervan kon niet worden vastgesteld, maar is 
niet erg waarschijnlijk in deze haven. 

 

7.3 Hoogovens Buizen (thans Corus Tubes) (nr. 2) 

Deze onttrekking ligt, net als de vorige, in de Beatrixhaven te Maastricht (Julianakanaal). Voor de 
beoordeling van de paai- en opgroeimogelijkheden wordt verwezen naar Eka Nobel (thans P.Q. 
Nederland) (nr. 1). Het betreft een zelfde omgeving, met dezelfde kenmerken (tabel 15). 
Paaimogelijkheden zijn niet voorhanden en opgroeimogelijkheden nauwelijks. 
 
Tabel 15.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Hoogovens Buizen  

Aard van het talud Betonnen damwand 
Helling van het talud Loodrecht 
Structuren in de oever Geen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte 2,5 m 
Substraat Zand en slib 

 

7.4 Lieben exploitatie- en handelsonderneming (than s Lieben 
Minerals B.V.) (nr. 3) 

De onttrekking ligt aan de oostelijke oever van het Julianakanaal. De oever is in steen gezet een zeer 
smal. Vissen kunnen hier hun levensfuncties niet of nauwelijks vervullen. Het talud loop snel af naar 
een aanzienlijke diepte (>2 m) en bestaat uit stortstenen en baksteen. Naast steen is er zand en slib 
aanwezig. Hoewel er op de locatie een paar plukken schedefonteinkruid is waargenomen, zullen de 
voortplantings-mogelijkheden voor de plantpaaiers zeer beperkt zijn. De overheersende stroomrichting 
in het kanaal is in noordelijke richting (tabel 16).  
 
Tabel 16.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Lieben exploitatie- en 

handelsmaatschappij  

Aard van het talud In steen gezet 
Helling van het talud Steil 
Structuren in de oever Stenen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Zeer gering, plukken schedefonteinkruid 
Diepte 2 m 
Substraat Stenen, zand en slib 
Mate van verstoring Aanzienlijk 

 
De mogelijkheden voor paai- en opgroei zijn sterk beperkt op deze locatie. Doordat er stenen 
aanwezig zijn, kunnen steen/materiaal paaiers in hun behoefte voorzien. Genoemde soorten hebben 
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ook opgroeimogelijkheden omdat tussen de stenen enige beschutting kan worden gezocht. Soorten 
afhankelijk van vegetatie hebben hier geen mogelijkheden. 
 
Tabel 17.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Lieben exploitatie- en 

handelsonderneming  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps + - 

bittervoorn ostracofiel pm Onbekend* Onbekend* 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb + + 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p + + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

totaal aantal soorten 19     

Beoordeling + 3 3 

Beoordeling - 15 15 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 1 1 

*: Bittervoorn is afhankelijk van mossels voor de voortplanting. De aanwezigheid hiervan kon niet worden vastgesteld. 
 

7.5 Houben (nr. 5) 

De onttrekkingslocatie ligt aan de noordoostelijke oever van het Kanaal Wessem-Nederweert. Het 
substraat bestaat uit slib en zand. Er is geen submerse vegetatie aanwezig. De scheiding tussen land 
en water wordt gevormd door een betonnen damwand. De diepte ter plaatse is ca. 3 m. Er is een zeer 
beperkte zuidoostelijke stroming in het kanaal aanwezig. Geconcludeerd kan worden dat er geen 
functionele oeverzone voor vis aanwezig is (tabel 18). 
 
Tabel 18.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt Houben  

Aard van het talud Betonnen damwand die ca. 0,3-0,4 
m boven het wateroppervlak 
uitsteekt 

Helling van het talud Loodrecht 
Structuren in de oever Geen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte 3 m 
Substraat Zand en slib 
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De paaimogelijkheden op deze locatie zijn nihil. Het ontbreekt aan geschikt paaisubstraat voor zowel 
plantpaaiers als structuurpaaiers. Voor bodempaaiers is de locatie ongeschikt vanwege het 
voorkomen van slib (geen harde afzetplaats, slib verstikt de eieren). Tevens is in veel gevallen de 
diepte voor het afzetten van eieren te groot. De mogelijkheden voor opgroei zijn al niet veel beter. 
Slechts een drietal soorten kunnen ter plaatse opgroeien. Het betreft met name soorten van het 
pelagische opgroeigilde, die geen structuren nodig hebben ter beschutting (tabel 19). 
 
Tabel 19.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Houben  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm Onbekend* Onbekend* 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb - + 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p - + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

totaal aantal soorten 19     

Beoordeling + 0 3 

Beoordeling - 18 15 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 1 1 

*: Bittervoorn is afhankelijk van mossels voor de voortplanting. De aanwezigheid hiervan kon niet worden vastgesteld. 
 

7.6 Nuon Power Buggenum (nr. 7) 

De Willem-Alexandercentrale onttrekt en loost koelwater via een haven in open verbinding met de 
Maas en is recent verschillende malen onderwerp van onderzoek geweest (Vriese et al., 2005; 2006a; 
Vriese & Bruijs, 2006b). In Vriese et al. (2006a) is een beoordeling gegeven van paai- en 
opgroeigebieden gelegen onder de invloed van de koelwaterlozing. In deze paragraaf zal gekeken 
worden naar de geschiktheid van de haven, waarin koelwater wordt onttrokken, voor de voortplanting 
van vis.  
 
Een zijtak van de haven loopt onder het bouwwerk door en vormt een min of meer rond 
onttrekkingsbassin, waarvan de oevers versterkt zijn door stortsteen (net als in de rest van de haven). 
De bodem bestaat uit steen, zand en slib. Er is een grote diepte aanwezig en de oevers zijn steil. 
Submerse vegetatie is niet aanwezig (tabel 20). In de haven is geen stroming; in het bassin alleen een 
beperkte stroming (enkele cm’s per seconde) veroorzaakt door de koelwateronttrekking. De 
karakteristieken zijn in hoge mate vergelijkbaar met die van de Clauscentrale (nr. 12). Voor de 
beoordeling van de paai- en opgroeimogelijkheden wordt dan ook naar betreffende paragraaf 
verwezen. 
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Tabel 20.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Nuon Power Buggenum  

Aard van het talud In steen gezet 
Helling van het talud Steil 
Structuren in de oever Stenen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte 10-12 m 
Substraat Stenen, zand en slib 

 

7.7 Waterleiding Maatschappij Limburg (nr. 8). 

De onttrekking is gelegen in het Lateraalkanaal Linne-Buggenum (pompgebouw op de oever). De 
oever ter plaatse bestaat uit stortsteen en loopt steil af. Op 1 m uit de oever is de diepte al groter dan 
1 m. Er is geen submerse vegetatie aanwezig. De bodem bestaat uit zand, stenen en slib (tabel 21). 
 
Tabel 21.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van de Waterleiding 

Maatschappij Limburg  

Aard van het talud In steen gezet 
Helling van het talud Steil 
Structuren in de oever Stenen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte Op 1 m uit de oever > 1 m 
Substraat Stenen, zand en slib 

 
De mogelijkheden voor paai- en opgroei zijn sterk beperkt op deze locatie. Doordat er stenen 
aanwezig zijn, kunnen steen/materiaal paaiers in hun behoefte voorzien. Genoemde soorten hebben 
ook opgroeimogelijkheden omdat tussen de stenen enige beschutting kan worden gezocht. Soorten 
afhankelijk van vegetatie hebben hier geen mogelijkheden. 
 
Tabel 22.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Waterleiding Maatschappij 

Limburg  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps + - 

bittervoorn ostracofiel pm Onbekend* Onbekend* 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb + + 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p + + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

totaal aantal soorten 19     

Beoordeling + 3 3 

Beoordeling - 15 15 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 1 1 

*: Bittervoorn is afhankelijk van mossels voor de voortplanting. De aanwezigheid hiervan kon niet worden vastgesteld. 
 

7.8 ENCI Nederland B.V. (nr. 11) 

De onttrekking is rechtstreeks uit de Maas, onder vrij verval, via rechthoekige openingen (2 x 1,5 m) in 
de damwand. Het merendeel van het water wordt gebruikt als koelwater en later weer teruggevoerd 
naar de Maas. De oever bestaat ter plaatse uit een stalen damwand, waarnaast de diepte aanzienlijk 
is (>3 m). Het substraat bestaat uit zand en slib. Er is geen submerse vegetatie aanwezig. De 
overheersende stroomrichting in het stuwpand is in noordelijke richting (tabel 23). 
 
Tabel 23.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van ENCI Nederland  

Aard van het talud Stalen damwand 
Helling van het talud Loodrecht 
Structuren in de oever Geen 
Oevervegetatie Geen 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte 3 m 
Substraat Zand en slib 

 
Op deze locatie zijn geen paaimogelijkheden voor vis aanwezig. Alleen enkele pelagische soorten 
kunnen er opgroeien (tabel 24).  
 
Tabel 24.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie ENCI Nederland  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps - - 

barbeel               grindpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm - - 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

kwabaal zandpaaier pb - - 

meerval plant/bodempaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb - - 

rivierdonderpad speleofiel bs - - 

riviergrondel grind/zandpaaier pb - - 

rivierprik grindpaaier inb - - 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

serpeling steen/grind/plantpaaier ps - - 

sneep steen/grindpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p - + 

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p - + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

zeeprik grindpaaier inb - - 

totaal aantal soorten 30     

Beoordeling + 0 3 

Beoordeling - 30 27 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 0 0 

 
Het lozingspunt van ENCI ligt ongeveer 100 m stroomafwaarts van het innamepunt (bijlage 5). De 
habitatcondities zijn er vergelijkbaar met die van het innamepunt. Dit houdt in dat er geen paaihabitat 
aanwezig is en er dus ook geen effect van de lozing zal zijn op vislarven en juveniele vis. 

7.9 Essent Energie Productie (nr. 12) 

De Clauscentrale onttrekt en loost koelwater via een tweetal havens in open verbinding met de Maas 
en is recent verschillende malen onderwerp van onderzoek geweest (Vriese et al., 2005; 2006a; 
Vriese & Bruijs, 2006b). In Vriese et al. (2005) is een beoordeling gegeven van paai- en 
opgroeigebieden gelegen onder de invloed van de koelwaterlozing. In deze paragraaf zal gekeken 
worden naar de geschiktheid van de haven, waarin koelwater wordt onttrokken, voor de voortplanting 
van vis.  
 
Tabel 25.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Clauscentrale  

Aard van het talud In steen gezet 
Helling van het talud Steil 
Structuren in de oever Stenen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte 7-12 m 
Substraat Stenen, zand en slib 

 
De zijhaven kenmerkt zich als kunstmatige bak waarvan de oevers zijn voorzien van stortsteen. Het 
talud is steil (op 2 m uit de kant al plaatselijk 1,5 m diep) en er is geen submerse vegetatie aanwezig. 
De bodem bestaat uit steen, zand en slib (tabel 25). Er is nauwelijks stroming in de haven (hooguit 
enkele cm’s als gevolg van de koelwateronttrekking). De inlaatpoorten van de koelwateronttrekking 
liggen op een diepte van 4,4 m onder het wateroppervlak en zijn 5,5 m hoog. Het koelwater wordt dus 
ingenomen van een diepte van 4,4 tot 9,9 m. De totale diepte bij de inlaat is 12 m en neemt in het 
inlaatkanaal af tot 7 m bij de olieafscheider.  
 
Als voortplantings- en opgroeihabitat is de zijhaven nauwelijks geschikt (tabel 26). Er is geen 
submerse vegetatie aanwezig, noch grindbedden of overige structuren geschikt om te paaien. 
Paaimogelijkheden zijn er alleen voor niet kritische harde bodem/steen paaiers, als baars, snoekbaars 
en spiering. Ook de rivierdonderpad heeft paaimogelijkheden omdat stenen aanwezig zijn. De 
opgroeimogelijkheden zijn net zo beperkt. Een enkele pelagische soort of soorten gebonden aan de 
bodem, die weinig eisen stellen, hebben mogelijkheden voor opgroei. 
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Tabel 26.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Essent Energie Productie   

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps + - 

barbeel               grindpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm - - 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

kwabaal zandpaaier pb - - 

meerval plant/bodempaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb - + 

rivierdonderpad speleofiel bs + + 

riviergrondel grind/zandpaaier pb - - 

rivierprik grindpaaier inb - - 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

serpeling steen/grind/plantpaaier ps - - 

sneep steen/grindpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p + + 

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p + + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

zeeprik grindpaaier inb - - 

totaal aantal soorten 30     

Beoordeling + 4 5 

Beoordeling - 26 25 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 0 0 

 

7.10 Essent Water (nr. 13) 

De onttrekking vindt plaats uit de Maas onder vrij verval via een buis met een diameter van 0,4 m. De 
oever ter plaatse is in steen gezet, de overgang van land naar water wordt gevormd door stortsteen. 
De bodem bestaat, naast stenen, uit zand en slib. Er is geen submerse vegetatie aanwezig. De 
overheersende stroomrichting in het stuwpand is in noordelijke richting. De diepte op respectievelijk 1 
en 2 meter uit de oever is 0,6 en 1,5 m (tabel 27). 
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Tabel 27.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Essent Water  

Aard van het talud In steen gezet 
Helling van het talud Steil 
Structuren in de oever Stenen 
Oevervegetatie Terrestrisch 
Submerse vegetatie Geen 
Diepte Diepte op 1 en 2 m uit de oever: resp. 0,6 en 1,5 m 
Substraat Stenen, zand en slib 

 
De mogelijkheden tot paai- en opgroei zijn zeer beperkt. Er is geen submerse vegetatie aanwezig, 
noch grindbedden of overige structuren geschikt om te paaien. Paaimogelijkheden zijn er alleen voor 
niet kritische harde bodem/steen paaiers, als baars, snoekbaars en spiering (tabel 28). Ook de 
rivierdonderpad heeft paaimogelijkheden omdat stenen aanwezig zijn. De opgroeimogelijkheden zijn 
net zo beperkt. Een enkele pelagische soort of soorten gebonden aan de bodem, die weinig eisen 
stellen, hebben mogelijkheden voor opgroei. 
 
Tabel 28.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Essent Water  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps + - 

barbeel               grindpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm - - 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

kwabaal zandpaaier pb - - 

meerval plant/bodempaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb - + 

rivierdonderpad speleofiel bs + + 

riviergrondel grind/zandpaaier pb - - 

rivierprik grindpaaier inb - - 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

serpeling steen/grind/plantpaaier ps - - 

sneep steen/grindpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p + + 

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p + + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

zeeprik grindpaaier inb - - 

totaal aantal soorten 30     

Beoordeling + 4 5 

Beoordeling - 26 25 

Beoordeling +/- 0 0 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

Beoordeling onbekend 0 0 

 

7.11 Kuypers Zand- en Grindbedrijf (nr. 15) 

Deze locatie betreft een onttrekking en een lozing. De onttrekking vindt plaats via een drijvend ponton, 
achter een stalen damwand in de haven van Kessel. Aan weerszijden van de damwand bestaat de 
oever uit stortsteen. In de stalen damwand zijn spleten aanwezig om het water door te laten. Ter 
plaatste is de diepte aanzienlijk (> 2m). Er is geen submerse vegetatie aangetroffen. Naast stortsteen 
bestaat de bodem uit zand en slib (tabel 29).  
 
Tabel 29.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Kuypers Zand- en 

Grindbedrijf  

Aard van het talud Stalen damwand 

Helling van het talud Loodrecht 

Structuren in de oever Stenen (plaatselijk) 

Oevervegetatie Terrestrisch 

Submerse vegetatie Geen 

Diepte > 2 m 

Substraat Stenen, zand en slib 
 
De mogelijkheden voor de voortplanting van vissen op deze locatie zijn zeer beperkt. Omdat er steen 
aanwezig is, zijn er mogelijkheden voor soorten die hun eieren afzetten op of onder dit materiaal 
(baars, rivierdonderpad, snoekbaars en spiering) (tabel 30). Omdat de locatie zich in een haven 
bevindt met veel scheepvaart, is het waarschijnlijk dat opgewerveld slib de eieren kan bedekken met 
slechte voortplantingsresultaten als gevolg. 
 
Tabel 30.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Kuypers Zand- en 

Grindbedrijf  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps +/- - 

barbeel               grindpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm - - 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

kwabaal zandpaaier pb - - 

meerval plant/bodempaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb - + 

rivierdonderpad speleofiel bs +/- + 

riviergrondel grind/zandpaaier pb - - 

rivierprik grindpaaier inb - - 



  Beoordeling paai- en opgroeimogelijkheden 

 

© VisAdvies BV  
 

39 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

serpeling steen/grind/plantpaaier ps - - 

sneep steen/grindpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p +/- + 

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p +/- + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

zeeprik grindpaaier inb - - 

totaal aantal soorten 30     

Beoordeling + 0 5 

Beoordeling - 26 25 

Beoordeling +/- 4 0 

Beoordeling onbekend 0 0 

 
Het spoelwater van het bedrijf wordt geloosd in een vrij omvangrijke slibvang die, benedenstrooms 
van de onttrekking, in open verbinding staat met de Maas. Verwacht mag worden dat het allerfijnste 
slib de Maas kan bereiken. In hoeverre deze slibfractie bijdraagt aan de hoeveelheid slib dat wordt 
opgewerveld door de scheepvaart op de rivier is onduidelijk en is daarom niet in de beoordeling 
meegewogen. Het talud van de Maas is besteend. De beoordeling voor paai en opgroei is 
vergelijkbaar met die van het onttrekkingspunt Essent Water (nr. 13). 

7.12 KNP Fine Paper (thans South African Pulp & Pap er Industry) 
(nr. 16) 

Deze locatie betreft een onttrekking en een lozing aan de linkeroever van de Maas in Maastricht. Ter 
plaatse is geen geschikt habitat (stalen damwand, scheepvaart kade, grote diepte, zand en slib, geen 
submerse vegetatie) voor paai van vissen aanwezig (tabel 31). Enkele pelagische soorten kunnen er 
wellicht opgroeien. Voor de beoordeling wordt verwezen naar ENCI Nederland B.V. (nr. 11)  
 
Tabel 31.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van KNP Fine Paper  

Aard van het talud Stalen damwand 

Helling van het talud Loodrecht 

Structuren in de oever Geen 

Oevervegetatie Geen 

Submerse vegetatie Geen 

Diepte 3 m 

Substraat Zand en slib 
 
Het lozingspunt van het bedrijf ligt ongeveer 200 m stroomafwaarts van het innamepunt (bijlage 5). De 
habitatcondities zijn er vergelijkbaar met die van het innamepunt met dit verschil dat de oever 
besteend is in plaats van een stalen damwand (bijlage 5). De beoordeling voor paai en opgroei kan 
daarom gelijk worden gesteld aan die van het onttrekkingspunt Essent Water (nr. 13). 
 

7.13 Maatschap van Appeven (nr.17). 

De onttrekking op deze locatie vindt plaats in een jachthaven aan de rechteroever van de Maas. Mede 
door de veelvuldige verstoring door recreanten en vaartuigen lijkt de locatie ongeschikt als paaiplaats. 
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De bodem is plaatselijk versterkt met stenen en bestaat voornamelijk uit zand en slib. Er is geen 
aquatische vegetatie aanwezig en er is een steil talud. Wel hangt er terrestrische vegetatie in het 
water. In de haven is geen permanente stroming aanwezig. Er is maar zeer beperkt sprake van een 
voor vis functionele oeverzone (tabel 32).  
 
Tabel 32.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt Maatschap van Appeven  

Aard van het talud Kunstmatig, deels met stortsteen 

Helling van het talud Steil 

Structuren in de oever Inhangende terrestrische vegetatie 

Oevervegetatie Terrestrisch 

Submerse vegetatie Geen 

Diepte 1 m uit de kant, 0,6 m; 2 m uit de kant 1,5 m 

Substraat Stenen, zand en slib 
 
De mogelijkheden voor paai- en opgroei op deze locatie zijn beperkt (tabel 33). Voor rheofiele soorten 
als barbeel, de prikken, kopvoorn, serpeling, sneep en winde ontbreekt het op deze locatie aan 
stroming. De paaimogelijkheden voor de echte plantenpaaiers (als ruisvoorn, zeelt, kroeskarper, 
karper, giebel en vetje) zijn waarschijnlijk nihil. Omdat inhangende terrestrische vegetatie aanwezig is, 
valt paai van minder kritische plantenpaaiers (blankvoorn, brasem) niet uit te sluiten. Min of meer 
hetzelfde geldt voor paaiers op een harde ondergrond. Soorten die op grindbedden en schone stenen 
paaien hebben zeker geen mogelijkheden. Minder kritische soorten mogelijk wel. In totaal hebben 
acht van de 30 soorten mogelijkheden tot paai- en opgroei (27%). Omdat er echter sprake is van 
sterke verstoring door recreanten/scheepvaart worden de mogelijkheden voor paai als +/- beoordeeld. 
 
Tabel 33.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Maatschap van Appeven  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p +/- + 

baars plant/steenpaaier ps +/- - 

barbeel               grindpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm Onbekend* Onbekend* 

blankvoorn plantpaaier ps +/- + 

brasem            plant/bodempaaier ps +/- + 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

kwabaal zandpaaier pb - - 

meerval plant/bodempaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb +/- + 

rivierdonderpad speleofiel bs +/- + 

riviergrondel grind/zandpaaier pb - - 

rivierprik grindpaaier inb - - 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

serpeling steen/grind/plantpaaier ps - - 

sneep steen/grindpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p +/- + 

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p +/- + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

zeeprik grindpaaier inb - - 

totaal aantal soorten 30     

Beoordeling + 0 7 

Beoordeling - 21 22 

Beoordeling +/- 8 0 

Beoordeling onbekend 1 1 

*: Bittervoorn is afhankelijk van mossels voor de voortplanting. De aanwezigheid hiervan kon niet worden vastgesteld. 
 

7.14 Nederlandse Draadindustrie (nr. 22) 

Deze locatie betreft een onttrekking en een lozing aan de linkeroever van de Maas, onder vrij verval. 
Onttrekking- en lozingspunt liggen vlak bij elkaar op respectievelijk 12 en 24 m uit de oever op 1 m 
onder het stuwpandniveau. De diepte op 1 m uit de oever is 1,5 m. De bodem bestaat uit stenen, zand 
en slib. Er is geen submerse vegetatie aanwezig (tabel 34). De voortplantingsmogelijkheden voor vis 
zijn beperkt. Soorten die paaien op hard substraat hebben er wellicht mogelijkheden. Pelagische 
soorten kunnen er opgroeien. Voor de beoordeling wordt verwezen naar Essent Water (nr. 13). 
 
Tabel 34.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Nederlandse 

Draadindustrie  

Aard van het talud Besteende oever 

Helling van het talud Steil 

Structuren in de oever Stenen 

Oevervegetatie Terrestrisch 

Submerse vegetatie Geen 

Diepte Diepte op 1 m uit de oever: ca. 1,5 m. 

Substraat Stenen, zand en slib 
 

7.15 Veehouderij Verstegen (nr. 26) 

De onttrekking (met mobiele pompen) is gelegen aan de linker oever van de Maas. De helling van het 
talud is relatief steil. Het betreft een besteende oever. Er is dan ook geen submerse vegetatie 
aanwezig in de oeverzone. Het substraat bestaat voornamelijk uit steenstort dat op grotere diepte 
overgaat in zand met wat slib (tabel 35).  
 
Tabel 35.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Veehouderij Verstegen  

Aard van het talud Besteende oever 

Helling van het talud Steil 

Structuren in de oever Stenen 

Oevervegetatie Terrestrisch 

Submerse vegetatie Geen 

Diepte Diepte op 1 en 2 m uit de oever: resp. 0,4 en 1,5 m. 

Substraat Stenen, zand en slib 
 
De mogelijkheden tot paai- en opgroei zijn zeer beperkt. Er is geen submerse vegetatie aanwezig, 
noch grindbedden of overige structuren geschikt om te paaien. Paaimogelijkheden zijn er alleen voor 
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niet kritische harde bodem/steen paaiers, als baars, snoekbaars en spiering. Ook de rivierdonderpad 
heeft paaimogelijkheden omdat stenen aanwezig zijn. De opgroeimogelijkheden zijn net zo beperkt. 
Een enkele pelagische soort of soorten gebonden aan de bodem die weinig eisen stellen hebben 
mogelijkheden voor opgroei. 
 
Tabel 36.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Veehouderij Verstegen  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps + - 

barbeel               grindpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm - - 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

kwabaal zandpaaier pb - - 

meerval plant/bodempaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb + + 

rivierdonderpad speleofiel bs + + 

riviergrondel grind/zandpaaier pb - - 

rivierprik grindpaaier inb - - 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

serpeling steen/grind/plantpaaier ps - - 

sneep steen/grindpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p + + 

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p + + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

zeeprik grindpaaier inb - - 

totaal aantal soorten 30     

Beoordeling + 5 5 

Beoordeling - 25 25 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 0 0 

 

7.16 Van Horen (nr. 31) 

De onttrekking is gelegen aan de zuidoost zijde van de Noordervaart. De scheiding tussen water en 
land wordt gevormd door een betonnen damwand, waarmee de oeverzone niet erg functioneel is. De 
diepte ter plaatse is 2 meter. De bodem is bedekt met een aanzienlijke hoeveelheid slib en bestaat 
verder uit zand. Er is in het kanaal een tamelijk dichte begroeiing met aarvederkruid, fonteinkruid en 
flab aanwezig (tabel 37). Het kanaal is uitzonderlijk helder. Er is een beperkte stroming in het kanaal 
(enkele cm/s), in noordoostelijke richting. Uit de visstandgegevens (bijlage 4) blijkt dat in de 
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Noordervaart diverse plantenminnende vissoorten aanwezig zijn (baars, karper, kolblei, ruisvoorn en 
snoek). 
 
Tabel 37.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt Van Horen  

Aard van het talud Betonnen damwand 

Helling van het talud Loodrecht 

Structuren in de oever Geen 

Oevervegetatie Terrestrisch 

Submerse vegetatie Dichte begroeiing met aarvederkruid, fonteinkruid en flab 

Diepte 2-2,5 m 

Substraat Slib en zand 
 
Met de paai- en opgroeimogelijkheden is het in dit kanaal aanzienlijk beter gesteld dan op de 
voorgaande locaties. Maar liefst 16 van de 19 vissoorten (bijna 85%) hebben er mogelijkheden om te 
paaien en op te groeien. Dit komt voornamelijk doordat er ruimschoots vegetatie 
voorhanden/structuren voorhanden zijn waarin gepaaid kan worden en juveniele vis kan schuilen. 
Gezien de betonnen damwand en de relatief grote diepte direct aan de oever zijn er waarschijnlijk 
geen mogelijkheden voor de stekelbaarssoorten, die voor de paai ondiep water prefereren. Ook wordt, 
gezien de slappe slibrijke en begroeide bodem, getwijfeld aan de paaimogelijkheden voor snoekbaars, 
die een voorkeur heeft voor open plekken met een hardere ondergrond. De soort komt echter wel in 
het kanaal voor (bijlage 4). 
 
Tabel 38.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Van Horen  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p + + 

baars plant/steenpaaier ps + + 

bittervoorn ostracofiel pm Onbekend* Onbekend* 

blankvoorn plantpaaier ps + + 

brasem            plant/bodempaaier ps + + 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps + + 

karper plantpaaier ps + + 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs + + 

kolblei plant/bodempaaier ps + + 

kroeskarper plantpaaier ps + + 

pos grind/plantpaaier pb + + 

ruisvoorn plantpaaier ps + + 

snoek plantpaaier ps + + 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p + + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps + + 

winde grind/plantpaaier ps + + 

zeelt plantpaaier bs + + 

totaal aantal soorten 19     

Beoordeling + 16 16 

Beoordeling - 2 2 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 1 1 

*: Bittervoorn is afhankelijk van mossels voor de voortplanting. De aanwezigheid hiervan kon niet worden vastgesteld. 
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7.17 Budel Zink (thans Zinifex) (nr. 34) 

De onttrekking vindt plaats in een haven die bij het bedrijf hoort en uitkomt op de Zuid-Willemsvaart. 
De onttrekking, vrij landinwaarts gelegen, vindt plaats onder vrij verval. De haven vormt een 
rechthoekige bak en de overgang van water naar land bestaat uit stalen damwand. De diepte ter 
plaatse is ca. 2,5 m. De bodem bestaat uit slib en zand. Er is geen submerse vegetatie aanwezig 
(tabel 39).  
 
Tabel 39.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van Budel Zink  

Aard van het talud Stalen damwand 

Helling van het talud Loodrecht 

Structuren in de oever Geen 

Oevervegetatie Geen 

Submerse vegetatie Geen 

Diepte 2,5 m 

Substraat Zand en slib 
 
De haven vormt is geen geschikt habitat voor vissen, door de grote diepte, de kunstmatige oever en 
het ontbreken van structuren en vegetatie. Geen enkele soort kan er paaien (tabel 40). Hooguit kan er 
een drietal pelagische soorten, theoretisch gezien, opgroeien. Het voorkomen van geschikte mosselen 
in de haven voor de voortplanting van bittervoorn is zeer onwaarschijnlijk, gezien de habitat. 
 
Tabel 40.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie Budel Zink  

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm - - 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb - + 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p - + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

totaal aantal soorten 19     

Beoordeling + 0 3 

Beoordeling - 19 16 

Beoordeling +/- 0 0 

Beoordeling onbekend 0 0 
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7.18 D.S.M (thans EdeA) (nr. 37) 

De onttrekking ligt in de haven van Stein, een verbreding in het Julianakanaal. De scheiding tussen 
water en land wordt gevormd door een stalen damwand. Ter plaatse is het al gelijk erg diep (ca 4 m). 
De bodem is plaatselijk hard en zanderig, maar er is ook slib aanwezig (tabel 41). De verstoring door 
scheepvaart is aanzienlijk. Er is geen submerse vegetatie aanwezig en de stroming in het kanaal is 
aanzienlijk (20-30 cm/s).  
 
Tabel 41.  Habitatkenmerken van de omgeving van het onttrekkingspunt van D.S.M  

Aard van het talud Stalen damwand 

Helling van het talud Loodrecht 

Structuren in de oever Geen 

Oevervegetatie Geen 

Submerse vegetatie Geen 

Diepte 4 m 

Substraat Zand en slib 
 
De voortplantingsmogelijkheden voor vissen zijn praktisch nihil, doordat er geen oeverzone is, geen 
submerse vegetatie en er een stalen damwand aanwezig is. Doordat de bodem plaatselijk hard is 
zouden snoekbaars en pos wellicht mogelijkheden hebben. Omdat er ook slib aanwezig is dat kan 
worden opgewerveld door de scheepvaart, zouden in de praktijk de mogelijkheden voor deze soorten 
ook wel eens beperkt kunnen zijn. 
 
Tabel 42.  Beoordeling van mogelijkheden voor paai en opgroei, locatie D.S.M 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde 
beoordeling 

paai 
beoordeling 

opgroei 

alver plant/materiaalpaaier p - + 

baars plant/steenpaaier ps - - 

bittervoorn ostracofiel pm Onbekend* Onbekend* 

blankvoorn plantpaaier ps - - 

brasem            plant/bodempaaier ps - - 

driedoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

giebel plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk) ps - - 

karper plantpaaier ps - - 

kleine modderkruiper plant/bodempaaier bs - - 

kolblei plant/bodempaaier ps - - 

kroeskarper plantpaaier ps - - 

pos grind/plantpaaier pb +/- + 

ruisvoorn plantpaaier ps - - 

snoek plantpaaier ps - - 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier  p +/- + 

tiendoornige stekelbaars plantpaaier ps - - 

vetje plantpaaier ps - - 

winde grind/plantpaaier ps - - 

zeelt plantpaaier bs - - 

totaal aantal soorten 19     

Beoordeling + 0 3 

Beoordeling - 16 15 

Beoordeling +/- 2 0 

Beoordeling onbekend 1 1 

*: Bittervoorn is afhankelijk van mossels voor de voortplanting. De aanwezigheid hiervan kon niet worden vastgesteld, maar is 
niet erg waarschijnlijk in deze haven. 
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8. NBW-toets 

8.1 Algemeen 

De NBW-beoordelingssystematiek warmtelozingen (CIW, 2004) bevat weinig generiek toetsbare 
criteria als het gaat om onttrekkingen. Als criteria worden genoemd: 

a. geen significante effecten in paaigebied en opgroeigebied van juveniele vis; 
b. goed visafvoersysteem debiet; 
c. aantoonbaar minimaliseren (optimaliseren op debiet). 

 
Voor de lozing van koelwater geldt als generieke eis dat de opwarming van het ontvangende water 
kleiner/gelijk dient te zijn dan 3°C ten opzichte v an de achtergrondtemperatuur, tot een maximum van 
28°C. Als watersysteem gerelateerde eis geldt dat d e mengzone (T = >30°C) kleiner moet zijn dan 
25% van de dwarsdoorsnede van het waterlichaam (tabel 1). Met betrekking tot koelwaterlozing is 
sprake van heldere en gemakkelijk toetsbare criteria. Voor onttrekkingen is dit beduidend minder het 
geval. In het onderhavig hoofdstuk is getracht tot een eenvoudig toepasbaar en helder 
beoordelingsmodel van onttrekkingen te komen. Hiertoe is ondermeer overleg gevoerd met de heer D. 
Bijstra (emissiedeskundige bij Rijkswaterstaat Waterdienst). Gedachtevorming rondom beoordeling 
heeft ook plaatsgevonden in het kader van een MEETPOL project, waarin door de KEMA (de heer M. 
Bruijs, projectleider) een workshop is georganiseerd met deskundigen op dit gebied. 

8.2 Methodiek 

Uit de discussie met dhr. Bijstra is duidelijk geworden dat de criteria met betrekking tot onttrekkingen 
een hiërarchische toepassing kennen, d.w.z. als er geen significante effecten optreden in paai- en 
opgroeigebied van vis er logischerwijs geen redenen zijn om te vereisen dat ook aan de overige 
criteria wordt voldaan. Binnen de methodiekontwikkeling is dan ook primair naar dit eerste aspect 
gekeken. 
 
In het eerste criterium zit de significantie van negatieve effecten in paai- en opgroeigebied in een 
aantoonbaar effect op de omvang van de populatie van een vissoort. Als resultaat van een onttrekking 
is de omvang van de populatie dus kleiner dan die had kunnen zijn. Of nog sterker, als gevolg van de 
onttrekking neemt de populatie in omvang af. Daarin zit het eerste probleem; met de huidige kennis 
valt niet aan te geven hoe groot het verspreidingsgebied is van een populatie van een vissoort in de 
Maas of de kanalen.  
 

 
 
Een tweede probleem is dat de absolute omvang van een (sub-)populatie niet bekend is. Het aantal 
individuen in een populatie wordt bepaald door een veelheid van factoren waarvan wateronttrekking er 

Populatie  
Een populatie is een groep individuen van dezelfde soort die niet in tijd of plaats van elkaar 
gescheiden zijn en dus (theoretisch) zich met elkaar kunnen voortplanten. De grootte van een 
populatie wordt gereguleerd door factoren als de aanwezigheid van voedsel, de aanwezigheid van 
predatoren, het voorkomen van ziekten en door abiotische factoren als temperatuur, enz. Een 
populatie is een reproductieve eenheid. In de Maas en de kanalen kunnen subpopulaties van 
soorten voorkomen die ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn en waarvan het verspreidingsgebied 
mede afhankelijk is van soortkenmerken. Zo kent een subpopulatie van de zalm een veel groter 
verspreidingsgebied (zee en rivier, tot in de bovenlopen) dan bijvoorbeeld de winde (rivier en 
beken) en kan het verspreidingsgebied van een populatie rivierdonderpadden beperkt zijn tot een 
enkele beek of een gedeelte van een rivier. Per definitie zouden dus effecten van onttrekken en 
lozen op het niveau van subpopulaties van soorten moeten worden beoordeeld. Kennis over de 
omvang van het verspreidingsgebied van subpopulaties van vissen in de Maas en de kanalen is 
momenteel niet voorhanden. Door het verrichten van genetisch onderzoek zou dit overigens wel in 
beeld kunnen worden gebracht. 
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(mogelijk) één is. Er is geen referentie voorhanden als het gaat om de omvang van een populatie in 
de Maas in een niet door wateronttrekking beïnvloedde situatie. Er zijn voor de Maas wel indices 
voorhanden met betrekking tot het voorkomen van soorten (uit de biologische monitoring van de 
Rijkswateren) waaruit trends in ontwikkeling kunnen worden afgeleid. Deze trends zijn echter de 
resultante van een veelheid aan processen, waardoor het niet mogelijk is deze specifiek aan 
wateronttrekking te koppelen. 
 
Om effecten van wateronttrekking op populaties in beeld te brengen zal dus naar andere aspecten 
gekeken moeten worden. Bepalend voor een eventueel effect op populatieniveau is het aantal 
vislarven en juvenielen dat aan de populatie onttrokken wordt. Daarmee wordt het in kaart brengen 
van het risico dat larven en juvenielen lopen om ingezogen te worden tot een sleutelfactor bij 
beoordeling van effecten. Deze benadering vormt dan ook de basis voor het ontwikkelde 
beoordelingsmodel. 
 
Uitgangspunten beoordelingsmodel 
Vis wordt alleen ingezogen bij wateronttrekking wanneer deze zich niet aan de ter plaatse optredende 
waterstroming kan (of wil) onttrekken. In de literatuur worden hiervoor grenswaarden gegeven. Zo 
gaan Dumont et al. (2005) er vanuit dat een stroomsnelheid van <20 cm/s nauwelijks tot geen risico 
van inzuiging van larven en juvenielen oplevert. Heel jonge vislarven kunnen zich waarschijnlijk niet 
aan een dergelijke stroming onttrekken. Zo geeft Videler (1993) aan dat de “burst speed” 
(sprintsnelheid, die wordt ingezet om te ontkomen aan gevaar) van larven en juveniele vis ca. 5 tot 7 
maal de lichaamslengte is. Een vislarve van 1 cm zou dus een stroming kunnen weerstaan van 5 tot 7 
cm/s. Voor het beoordelingsmodel is aangenomen dat vislarven en juvenielen zich niet kunnen 
onttrekken aan een stroomsnelheid groter dan respectievelijk 1 cm/s en 10 cm/s. Hiermee wordt een 
aanzienlijke veiligheidsmarge geïntroduceerd.  
 
Een ander uitgangspunt in het beoordelingsmodel is dat wordt aangenomen dat vislarven in zekere 
mate gebonden zijn aan hun habitat. Larven van veel soorten hebben mechanismen (w.o. kleverige 
hechtdraden) waarmee zij zichzelf verankeren aan structuren (waterplanten, takken, stenen enz.) in 
de habitat. Dit duurt meestal totdat de larve het vrij zwemmende stadium bereikt. Daarmee is 
overigens de binding met de geboortehabitat nog niet over. Het gedrag van vrij zwemmende larven is 
dusdanig dat zij aanwezig blijven binnen de beschutting die deze habitat hen biedt. Veelal zijn de 
larven lichtschuw of mijden ze stroming en verschuilen zij zich tussen de vegetatie en de stenen en in 
de ondiepe stromingsarme oeverzone. Dit gedrag is noodzakelijk en ligt ook voor de hand; in 
(snel)stromende rivieren en beken zouden er anders geen larven en juvenielen overblijven omdat ze 
door de stroming zouden worden meegevoerd. Overigens is dit niet een volledige weergave van de 
werkelijkheid; er zijn namelijk ook nog mechanismen als “larval drift” en dispersie, die er juist voor 
moeten zorgen dat de juvenielen van soorten zich verspreiden over de beschikbare habitat. Hierop zal 
in de discussie worden teruggekomen.  
 
Voor het beoordelingsmodel wordt dus onderscheid gemaakt in larven en juvenielen aan de hand van 
grenswaarden met betrekking tot stroming. Daarnaast wordt er bij het model vanuit gegaan dat larven 
gebonden zijn aan de paaihabitat en juvenielen niet meer. Dit komt als volgt tot uitdrukking; voor 
larven wordt uitgegaan van de oppervlakte van een gebied waarop de wateronttrekking van invloed is 
(met een theoretische grenswaarde voor stroming van 1 cm/s). Voor juvenielen wordt uitgegaan van 
de doorsnede van het waterlichaam waarop de wateronttrekking van invloed is (met een theoretische 
grenswaarde voor stroming van 10 cm/s). In onderstaande figuur 6 wordt het beoordelingsmodel 
gepresenteerd. 
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Figuur 6 . Beoordelingsmodel voor wateronttrekking 

 
 
Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van theoretische stroomsnelheidscontouren rondom het 
gebied van de onttrekking met grenswaarden van 1 cm/s en 10 cm/s. Deze begrenzen als het ware 
het gebied waar er voor respectievelijk larven en juvenielen invloed (in de zin van inzuiging) kan 
optreden. Een uitgangspunt bij de beoordeling is dat de stroomsnelheid in het waterlichaam zelf niet 
wordt betrokken als het gaat om het vaststellen van stroomsnelheidscontouren. In het geval van de 
Maas en in sommige kanalen is er een stroming in het waterlichaam aanwezig. Door deze op 0 te 
stellen, wordt het beïnvloedde gebied gemaximaliseerd (grotere veiligheidsmarge bij de beoordeling 
van effecten). Stel dat de stroomsnelheid 20 cm/s bedraagt op 5 m uit de oever waar het 
onttrekkingspunt gelegen is, dan is een invloed van een stroomsnelheid van groter dan 1 cm/s richting 
onttrekkingspunt niet meer waar te nemen. In de beoordeling wordt er dus vanuit gegaan dat er dan 
toch een invloed is van de onttrekking op de larven. 
 
In het beoordelingsmodel wordt er voor vislarven vanuit gegaan dat er geen significante effecten op 
de populatie zijn wanneer de door de wateronttrekking beïnvloedde oppervlakte van de habitat kleiner 
is dan 1% van het totaal aanwezig in het waterlichaam. In het geval van de Maas en de kanalen wordt 
het waterlichaam gelijk gesteld aan het stuwpand waarin de onttrekking zich bevindt. De relatief 
arbitrair gekozen 1% wordt als een veilige keuze ervaren, waarbij dus hooguit 1% van de vislarven 
aan de populatie kan worden onttrokken. 
 
Voor juvenielen wordt aangenomen dat er geen significante effecten op de populatie zijn wanneer de 
door wateronttrekking beïnvloedde doorsnede van het waterlichaam kleiner is dan 10%. Ook dit is een 
tamelijk arbitraire keuze, die er op neer komt dat hooguit 10% van de juvenielen als gevolg van 
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wateronttrekking aan de populatie wordt onttrokken. Op beide aannames zal in de discussie worden 
teruggekomen. 

8.3 Resultaten toepassing beoordelingsmodel op de o nttrekkingen 

De resultaten van het toepassen van het beoordelingsmodel op de verschillende onttrekkingen zijn 
samengevat in tabel 43. 
 
Toelichting op de kolommen in tabel 43 
 
Kolom 1: Nr. 
Nummer van het bedrijf zoals in dit rapport is gehanteerd. 
 
Kolom 2: Bedrijfsnaam 
De bedrijfsnaam zoals die in de vergunning is vermeld. 
 
Kolom 3: Beïnvloed oppervlak 
Dit betreft het horizontale oppervlak van het gebied begrensd door de 1 cm/s contour bij maximaal 
vergunde onttrekking. De berekening van het oppervlak heeft plaatsgevonden door: 

a. na te gaan hoe groot de theoretische onttrekkingsopening dient te zijn bij een 
onttrekkingssnelheid van 1 cm/s; 

b. het oppervlak van deze opening gelijk te stellen aan het oppervlak van een halve cilinder (>10 
m2; waarbij de hoogte van de cilinder gelijk is aan de diepte van het waterlichaam) of halve bol 
(<10 m2); 

c. het oppervlak van de doorsnede van halve cilinder of bol te bepalen. 
 
Kolom 4: Percentage habitat 
Het percentage van de habitat, begrensd door de 1 cm/s contour, dat beïnvloed wordt in het 
waterlichaam (is oppervlak van stuwpand) bij maximaal vergunde onttrekking. 
 
Kolom 5: Beïnvloedde doorsnede 
Dit betreft de natte doorsnede van het gebied begrensd door de 10 cm/s contour bij maximaal 
vergunde onttrekking. De berekening vond plaats door: 

a. na te gaan hoe groot de theoretische onttrekkingsopening dient te zijn bij een 
onttrekkingssnelheid van 10 cm/s; 

b. het oppervlak van deze opening gelijk te stellen aan het oppervlak van een halve cilinder (>10 
m2; waarbij de hoogte van de cilinder gelijk is aan de diepte van het waterlichaam) of halve 
bol (<10 m2); 

c. de straal van de cilinder of bol te vermenigvuldigen met de gemiddelde diepte van het 
waterlichaam. 

 
Kolom 6: Natte doorsnede waterlichaam 
Berekend door de breedte van de waterloop te vermenigvuldigen met de gemiddelde diepte. In de 
meeste gevallen betreft het hier de natte doorsnede van de Maas of het kanaal, in sommige gevallen 
betreft het de natte doorsnede van de haven waaruit de onttrekking plaats vindt. 
 
Kolom 7: Percentage doorsnede 
Het percentage van de natte doorsnede van het waterlichaam dat beïnvloed wordt door de 
onttrekking. 
 
Op basis van de resultaten in tabel 43 kan de conclusie worden getrokken dat geen van de 
beoordeelde onttrekkingen een significante invloed heeft op de populaties van vissoorten die ter 
plaatse paai- of opgroeimogelijkheden hebben. Het meest in de buurt van een significante invloed op 
juvenielen (de door de wateronttrekking beïnvloedde oppervlakte van de habitat is dan groter dan 10% 
van het totaal aanwezig in het waterlichaam) komen nog de Clauscentrale (Essent, nr. 12) en de 
Willem-Alexandercentrale (Nuon, nr. 7), met een beïnvloeding van respectievelijk 8,5% en 2,3% van 
de natte doorsnede. 
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Tabel 43.  Resultaat van toetsing van de onttrekkingen met behulp van het beoordelingsmodel 

Nr. Bedrijf 
Beïnvloed 
oppervlak 

(m2) 

Habitat 
% 

Beïnvloedde 
doorsnede 

(m2) 

Natte doorsnede 
waterlichaam (m2) 

Doorsnede 
% 

1 Eka Nobel 30 < 1 <2 200 (haven) <1 

2 Hoogovens Buizen 4 < 1 <2 240 (haven) <1 

3 Lieben 12 < 1 1 320 <1 

5 Houben 5 < 1 <1 120 <1 

7 Nuon  350 < 1 25 1050 (haven) 2,3 

8 WML 500 < 1 6 300 2 

11 ENCI 15 < 1 <2 500 <1 

12 Essent Energie 2.500 < 1 120 1400 (haven) 8,5 

13 Essent Water 25 < 1 2 400 <1 

15 Kuypers 15 < 1 <3 400 (Maas) <1 

16 KNP 300 < 1 <4 550 <1 

17 Appeven 6 < 1 <1 350 (Maas) <1 

22 Nedri 2 < 1 <2 400 <1 

26 Verstegen 3 < 1 1 400 <1 

31 Van Horen 10 < 1 1 70 2 

34 Budel Zink 300 < 1 1 100 (haven) 1 

37 DSM 900 < 1 4 300 1,5 
 

8.4 Beoordeling lozingen 

Voor de lozing van koelwater geldt in de NBW-beoordelingssystematiek als generieke eis dat de 
opwarming kleiner/gelijk dient te zijn dan 3°C ten opzichte van de achtergrondtemperatuur, tot een 
maximum van 28°C. Als watersysteem gerelateerde eis  geldt dat de mengzone (T .> 30°C) kleiner 
moet zijn dan 25% van de dwarsdoorsnede van het waterlichaam. 
 
In de onderhavig studie zijn de volgende bedrijven bezocht waar onttrokken water werd geloosd: ENCI 
Nederland (nr. 11); Kuypers Zand- en Grindbedrijf (nr. 15) en KNP Fine Paper (nr. 16). In het geval 
van Kuypers Zand- en Grindbedrijf (nr. 15) betreft het een lozing van alleen proceswater; water dat 
wordt gebruikt om zand en grind te spoelen (dus geen koelwater). Het water (ca. 10.500 m3 per 
werkdag) wordt geloosd in een grote slibvang, waarin veruit het grootste deel van de zwevende 
stoffen bezinkt. Een deel van de fijnste slibfractie zal in de Maas terecht komen, waar dit theoretisch 
eieren van vissen zou kunnen beïnvloedden. Dit aspect is niet in de beoordeling meegewogen daar 
onduidelijk is wat de bijdrage daarvan is in relatie tot opwerveling van bodemmateriaal door de 
scheepvaart in dat deel van de rivier. De slibvang werd beschouwd als een onderdeel van het 
lozingswerk. Aangezien de omgeving van de monding van de slibvang qua biotoop vergelijkbaar is 
met die van Essent Water (nr. 13) zijn bij Kuypers Zand- en Grindbedrijf vergelijkbare effecten op vis 
te verwachten.  
 
De beide andere bedrijven, ENCI Nederland (nr. 11) en KNP Fine Paper (nr. 16) lozen wel koelwater. 
De omvang van deze koelwaterlozingen ligt in de grootteorde van 1.000 m3/uur. Uitgaande van de 
hierboven genoemde toetsingscriteria en het gemiddelde debiet van de Maas (230 m3/s) mag duidelijk 
zijn dat dergelijke kleine lozingen geen merkbare temperatuurverhogende effecten hebben en dat 
tevens de mengzone altijd kleiner zal zijn dan 25% van de dwarsdoorsnede. 
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9. Discussie 

Voor wat betreft het ontwikkelde beoordelingsmodel voor de onttrekkingen is er een aantal 
kanttekeningen te plaatsen. Effecten worden beoordeeld op twee separate levensstadia, zijnde de 
vislarven en de juvenielen. Hierbij worden verschillende grenswaarden gebruikt voor de weerstand 
tegen stroming en wordt er vanuit gegaan dat: 

a. de vislarven gebonden zijn aan hun habitat en zich dus niet verplaatsen (beoordeling op 
beïnvloed oppervlak); 

b. de juvenielen vrij rondzwemmen (beoordeling op beïnvloedde natte doorsnede). 
In de werkelijkheid is sprake van een continuüm waarin larven in de eerste instantie gebonden zijn 
aan het paaihabitat en naarmate zij ouder worden meer hun opgroeihabitat gaan innemen en zich 
vrijelijk in het water gaan bewegen. Van soort tot soort zijn hierin ook nog aanzienlijke verschillen. 
Soorten als snoekbaars en spiering hebben min of meer een pelagisch larvenstadium; al relatief vroeg 
in de ontwikkeling vindt dispersie en “larval drift” plaats, waardoor er grotere risico’s zijn dat inzuiging 
bij wateronttrekkingen plaats vindt. In veel mindere mate geldt dit voor een soort als rivierdonderpad. 
De eieren worden gelegd in holen onder stenen en de larven en juvenielen blijven onder en tussen de 
stenen aanwezig. Het betreft een benthische soort die vrijwel nauwelijks vrij zwemmend in de 
waterkolom wordt aangetroffen. Het beoordelingsmodel houdt hiermee geen rekening. Nader 
onderzoek is nodig om vast te stellen of er aanleiding is het beoordelingsmodel op genoemde 
aspecten bij te stellen. 
 
Voor wat betreft de grenswaarden voor significante effecten (10% beïnvloeding natte doorsnede voor 
juvenielen en 1% beïnvloeding oppervlak voor vislarven) geldt dat dit tamelijk arbitraire aannames zijn. 
Ze houden in dat maximaal 10% van de juvenielen onttrokken zou mogen worden en 1% van de 
vislarven voordat significante effecten op de populatie zouden optreden. Omdat vislarven nu eenmaal 
veel talrijker zijn dan juvenielen, lijkt het meer voor de hand te liggen een omgekeerde benadering toe 
te passen (een grotere invloed te accepteren op de vislarven en een kleinere op de juvenielen). De 
reden dat toch gekozen is voor 1% beïnvloeding oppervlak voor vislarven is dat de beoordeling van 
effecten juist op oppervlak plaatsvindt en er geen rekening wordt gehouden met de hiervoor 
genoemde dispersie en “larval drift” als gevolg waarvan het risico op inzuiging aanmerkelijk groter zou 
kunnen zijn. Middels deze 1% wordt invulling gegeven aan een aanzienlijke veiligheidsmarge.  
 
Voor wat betreft de grenswaarde voor juvenielen geldt overigens ook dat de gekozen 10% een 
aanzienlijke veiligheidsmarge inhoudt. Van de juvenielen aanwezig in het eerste levensjaar blijft 
meestal minder over dan 1%. Als er gedurende het eerste levensjaar een extra sterfte van 10% als 
gevolg van inzuiging is, zijn er voldoende compensatoire mechanismen die er voor zorgen dat andere 
juvenielen grotere overlevingskansen hebben. Een nadere onderbouwing is hier echter wel op zijn 
plaats. 
 
Een ander punt is hoe om te gaan met meerdere onttrekkers in één waterlichaam. Vooralsnog zou het 
uitgangspunt kunnen zijn dat de beïnvloedingen van de afzonderlijke bedrijven getotaliseerd worden. 
Indien de aangegeven grenzen (maximaal 1% beïnvloeding habitatoppervlak voor vislarven en 
maximaal 10% beïnvloeding van de natte doorsnede voor juvenielen) voor het waterlichaam bereikt 
zijn zal er dus geen ruimte meer zijn voor nieuwe onttrekkingen.  
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10. Aanbevelingen 

Wat is belangrijk voor de vergunningverlener bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag voor 
het onttrekken van oppervlaktewater?  
 
In de eerste plaats zijn de dimensies van het onttrekkingswerk van belang. Hoe groter de natte 
doorsnede ervan hoe lager de stroomsnelheid en dus ook hoe kleiner het oppervlak in het 
waterlichaam waar de theoretische stroomsnelheid groter is dan 1 of 10 cm per sec. voor 
respectievelijk vislarven en juveniele vis. Gestreefd moet worden om de stroomsnelheid in het 
onttrekkingswerk zo gering mogelijk te laten zijn. De diameter van de leidingen achter het 
onttrekkingswerk mag overigens van een dusdanige omvang zijn dat daarin stroomsnelheden van 
boven de 1 m per sec. worden bereikt. Dit om bijvoorbeeld de aangroei van leidingen met driehoeks- 
en/of quaggamosselen tegen te kunnen gaan. 
 
Een tweede aspect dat van belang is de ligging van de aanzuigopening. Vermeden moet worden om 
die in de oeverzone te situeren. Immers de oeverzones van oppervlaktewateren zijn bij uitstek de 
plaatsen waar geschikt paai- en opgroeihabitat kan voorkomen van vele vissoorten. De 
aanzuigopening zal bijvoorkeur dus meer uit de oever moeten worden gesitueerd of meer 
landinwaarts via een aanvoerkanaal(tje) met een voldoende natte doorsnede. Het aanvoerkanaaltje 
kan dan worden beschouwd als onderdeel van het onttrekkingswerk. Situering van de aanzuigopening 
verder uit de oever zal niet altijd mogelijk zijn vanwege o.a. de scheepvaart.  
 
Tenslotte dient rekening te worden gehouden met cumulatieve effecten wanneer meerdere 
onttrekkingen in hetzelfde waterlichaam (gaan) plaatsvinden. Belangrijk is dat per waterlichaam 
bijgehouden wordt welke "rek" er nog zit in het toekennen van vergunningen.  
 
Toepassing van het voorgestelde beoordelingsmodel voor onttrekkingen is niet alleen een belangrijk 
hulpmiddel bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag maar ook bij het eventueel aanpassen van 
onttrekkingswerken om voldoende aanvragers van dienst te kunnen zijn. 
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Bijlage 1 Lijst van bedrijven 
 
Door de opdrachtgever werd een lijst aangeleverd van 58 bedrijven. Hierin stond een aantal 
bedrijven meer dan éénmaal genoemd, hoofdzakelijk omdat die op meerdere locaties 
oppervlaktewater onttrokken. Uiteindelijk bleek de lijst 40 afzonderlijke bedrijven te omvatten 
waaraan één of meerdere onttrekkingsvergunningen waren afgegeven, eventueel in 
combinatie met een lozingsvergunning.  
 
 
Nr Naam bedrijf Type 

beschikking 
Waterlichaam KM (m)  

1 Eka Chemie b.v. Vergunning Julianakanaal 2500 

2 Hoogovens Buizen b.v. Vergunning Julianakanaal 2600 

3 Lieben Expl.Hand.Ond. Vergunning Julianakanaal 1939 

4 Maasdok Scheepswerf b.v. Vergunning Julianakanaal 31850 

5 Houben M.H.M.    M.H.B.L.    
R.L.F.M. 

Vergunning Kanaal Wessem-Nederweert 4394 

6 Peel en Maasvallei Waterschap Vergunning Kanaal Wessem-Nederweert 1470 

7 Nuon Power Buggenum BV Vergunning Maas  

8 Waterleiding Maatschappij Limburg 
N.V. 

Vergunning Lateraalkanaal Linne-
Buggenum 

2600 

9 Ballast Nedam Beton en 
Waterbouw 

Vergunning Maas 175100 

10 Bens Vergunning Maas 167500 

11 Enci Maastricht B.V. Vergunning Maas 9675 

13 Essent Water BV Vergunning Maas 110500 

14 Hendrix Voeders b.v. Vergunning Maas 153200 

15 Kuypers Zand -en Grindbedrijf B.V. Vergunning Maas 92860 

15 Kuypers Zand -en Grindbedrijf B.V. Vergunning Maas 92870 

16 KNP Maastricht b.v. KNP Fine 
Paper b.v. Maastricht Mill b.v. 

Vergunning Maas 14147 

16 KNP Maastricht b.v. KNP Fine 
Paper b.v. Maastricht Mill b.v. 

Vergunning Maas 14317 

17 Appeven Fruitbedrijf maatschap 
van 

Vergunning Maas 77300 

18 Görtz maatschap Vergunning Maas 102560 

18 Görtz Vergunning Maas 101150 
19 Peeters L. en M. maatschap Vergunning Maas 92380 

20 Mulders L.W. Vergunning Maas 129900 

21 Muysers H. Vergunning Maas 116580 

21 Muysers H. Vergunning Maas 117660 

21 Muysers H. Vergunning Maas 117900 

22 Nederlandse Draadindustrie (Ndi) 
b.v. 

Vergunning Maas 109700 

23 Solvay Chemie b.v. Vergunning Maas 71632 

24 Timmermans A.P.M.F. Vergunning Maas 93100 

25 Timmermans F.A.P. Vergunning Maas 92550 

25 Timmermans F.A.P. Vergunning Maas 93380 

25 Timmermans F.A.P. Vergunning Maas 93780 

26 Verstegen Vergunning Maas 141380 

26 Verstegen Vergunning Maas 141450 

26 Verstegen Vergunning Maas 141560 

26 Verstegen Vergunning Maas 141660 

26 Verstegen Vergunning Maas 141900 

26 Verstegen Vergunning Maas 142060 
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Nr Naam bedrijf Type 
beschikking 

Waterlichaam KM (m)  

27 Waterleiding maatschappij Oost-
Brabant N.V. 

Vergunning Maas 206900 

27 Waterleiding maatschappij Oost-
Brabant N.V. 

Vergunning Maas 209100 

28 Weijers Vergunning Maas 135200 

29 Berlikum Bedrijfswater B.V. Vergunning Maas 7906 

30 Waterschap Peel en Maasvallei Vergunning Noordervaart 12300 

31 Horen J. en G. van Vergunning Noordervaart 14680 

32 Lier A.J. van Vergunning Noordervaart 11207 

32 Lier A.J. van Vergunning Noordervaart 11700 

33 Alliedsignal Fluorchemicals Europe 
b.v. 

Vergunning Zuid-Willemsvaart 49590 

33 Alliedsignal Fluorchemicals Europe 
b.v. 

Vergunning Zuid-Willemsvaart 49800 

34 Budel Zink b.v. Vergunning Zuid-Willemsvaart 50260 

35 Peel en Maasvallei Waterschap Vergunning Zuid-Willemsvaart 61480 

36 Peel en Maasvallei Waterschap Vergunning Zuid-Willemsvaart 52975 

36 Peel en Maasvallei Waterschap Vergunning Zuid-Willemsvaart 52975 

37 D.S.M. Limburg B.V. Vergunning Julianakanaal 14830 

38 Demkolec b.v. Vergunning Maas  

41 Maastricht, gemeente Vergunning Julianakanaal 2400 

42 Grontmij Advies & Techniek B.V. Vergunning Maas 74000 

42 Grontmij Advies & Techniek B.V. Vergunning Maas 74000 

43 Roosmalen's Van Transport -en 
Handel Maatschappij B.V. 

Vergunning Maas 180000 
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Bijlage 2 Resultaten inventarisatie vergunningen 
 
Onderstaand volgt een overzicht van de relevante gegevens per bedrijf, gerangschikt naar 
waterlichaam waaruit onttrekking plaats vindt. 
 

A. Onttrekkingen 

 
Julianakanaal 

1. Eka Nobel 

Naam bedrijf: Eka Nobel B.V. 
Huidige naam: P.Q. Nederland B.V.  
Adres: Ankerkade 111 
Woonplaats: 6222 NL Maastricht 
Telefoonnummer: 043 352 59 59 
Kenmerk beschikking: NDM 1993-21370 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Julianakanaal, onttrekken in de Beatrixhaven te Maastricht 
Kilometerraai: 2,500 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 250 m3 per uur; 6.000 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het doel van de onttrekking is niet in de vergunning 
aangegeven 

 
 
2. Hoogovens Buizen 

Naam bedrijf: Hoogovens Buizen B.V. 
Huidige naam: Corus Tubes B.V.  
Adres: Souvereinstraat 35  Postbus 39 
Woonplaats: 4903 RH Oosterhout  4900 BB Oosterhout 
Telefoonnummer: 0162 482 000 
Kenmerk beschikking: LBRFRB 12030 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Julianakanaal, onttrekking in de Beatrixhaven te Maastricht. 
Kilometerraai: 2,600 
Aantal plaatsen: 4 
Maximale onttrekking: 330 m3 per uur; 7.920 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking voor koelingdoeleinden. 
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3. Lieben exploitatie- en handelsonderneming 

Naam bedrijf: Lieben exploitatie- en handelsonderneming B.V. 
Huidige naam: Lieben Minerals B.V.  
Adres: Ankerkade 78 
Woonplaats: 6222 NM Maastricht 
Telefoonnummer: 043 352 31 31 
Kenmerk beschikking: LBRFRB 825 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Julianakanaal, oostzijde 
Kilometerraai: 1.939 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 800 m3 per uur; 19.200 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking bestemd voor het productieproces 

 
 
4. Scheepswerf Maasdok 

Naam bedrijf: Scheepswerf Maasdok B.V. 
Adres: Klipperweg 22 
Woonplaats: 6222 PC Maastricht 
Telefoonnummer: 043 363 23 50 
Kenmerk beschikking: NDM 1993-21368 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Julianakanaal 
Kilometerraai: 31,850 
Aantal plaatsen:  
Maximale onttrekking: 2.400 m3 per uur; onbekende hoeveelheid m3 per dag 

(incidentele onttrekking). 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het te onttrekken water is bestemd voor het in dok brengen 
van schepen en wordt na gebruik weer op de Beatrixhaven 
geloosd 

 
 
37. D.S.M 

Naam bedrijf: D.S.M. Limburg B.V. 
Huidige naam: EdeA 
Adres: Postbus 603 
Woonplaats: 6160 MJ Geleen 
Telefoonnummer: HID 1992-3136 
Kenmerk beschikking:  
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Julianakanaal 
Kilometerraai: 14,830 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 9.000 m3 per uur; 21.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het te onttrekken water bestemd is voor de watervoorziening 
van de chemische bedrijven. 

 
 



  Bijlagen 

 

 6 

Kanaal Wessem-Nederweert 

5. Houben 

Naam bedrijf: Houben, de heren M.H.M., M.H.B.L. en R.L.F.M. 
Adres: Loorderstraat 10 
Woonplaats: 6096 NE Grathem 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 96/8754 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Kanaal Wessem-Nederweert, noordoostelijke oever 
Kilometerraai: 4.394 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 300 m3 per uur; 7.200 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

PVC-leiding met diameter van 250 mm. Onttrekking ten 
behoeve van het in het voorjaar (periode april-mei) besproeien 
van boomgaarden ter voorkoming van nachtvorstschade aan 
fruit alsmede ten behoeve van beregening bij extreme droogte 
in de zomer.  

 
 
6. Waterschap Peel en Maasvallei  

Naam bedrijf: Waterschap Peel en Maasvallei 
Adres: Postbus 3390 
Woonplaats: 5902 RJ Venlo 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1994-10978 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Kanaal Wessem-Nederweert 
Kilometerraai: 1,470 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 2.520 m3 per uur; 60.480 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

De plaats van het onttrekkingspunt is aangegeven op de bij de 
beschikking behorende tekening nr. LBAN 1994-23862. 
Onttrekking vindt plaats met behulp van een inlaatwerk en is 
bestemd voor het doorspoelen van de benedenloop van de 
Sleyebeek. 
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Lateraalkanaal Linne-Buggenum 

7. Nuon Power 

Naam bedrijf: Nuon Power Buggenum B.V. 
Adres: Postbus 4035 
Woonplaats: 6080 AA Haelen 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 2002-2047 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Lateraalkanaal Linne-Buggenum 
Kilometerraai:  
Aantal plaatsen: 2 
Maximale onttrekking: Twee locaties met maximale onttrekking van 37.800 m3 en 140 

m3. 
Totale maximale onttrekking:  37.940 m3 per uur; 910.560 m3 
per dag 

Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking aan het Lateraalkanaal en lozing op de Maas ter 
hoogte van de Willem Alexander Centrale te Buggenum. De 
onttrekkings en lozingslocaties zijn aangegeven op de bij de 
beschikking behorende tekening met kenmerk 6. KVS 08-0003, 
inclusief bijlage. Het oppervlakte water wordt voornamelijk 
gebruikt als koelwater. 

 
 
8. Waterleiding Maatschappij Limburg 

Naam bedrijf: Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. 
Adres: Postbus 1060 
Woonplaats: 6201 BB Maastricht 
Telefoonnummer: 043 880 80 88 
Kenmerk beschikking: DLB 96/12008 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Lateraalkanaal Linne-Buggenum 
Kilometerraai: 2,600 
Aantal plaatsen: 2 
Maximale onttrekking: 5.600 m3 per uur; 134.400 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Voor locatie van het onttrekkingspunt zie tekening nummer 96-
3231. Het oppervlakte water wordt voornamelijk gebruikt voor 
de productie van leidingwater. 
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Maas 

9. Ballast Nedam Beton en Waterbouw 

Naam bedrijf: Ballast Nedam Beton en Waterbouw 
Adres: Postbus 1250 
Woonplaats: Maarssen 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 1999/21636 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: 175,100 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 72.000 m3 per uur; 1.728.000 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking bedoeld voor een wildwaterbaan bij de stuw te 
Grave. Beperking van de maximale inname zal volgens de 
huidige inzichten gemiddeld circa vijftien dagen per jaar nodig 
zijn. 

 
 
10. Bens 

Naam bedrijf: Bens, J.A.W. 
Adres: Achterdijk 28 
Woonplaats: 5451 NN Mill 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 96/1201 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: tusssen km 167,500 en 170,000 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 120 m3 per uur; 2.880 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking tussen mei en augustus ten behoeve van 
beregening 

 
 
11. ENCI Nederland 

Naam bedrijf: ENCI Nederland B.V. (thans onderdeel van HeidelbergCement) 
Adres: Lage Kanaaldijk 115 
Woonplaats: Maastricht 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: LBRFR 21395 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: 9,675 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 1.140 m3 per uur; 27.360 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekken bestemd voor koel- en proceswater. Het onttrokken 
water wordt na gebruik grotendeels teruggevoerd naar de 
Maas. 
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12. Essent Energie Productie 

Naam bedrijf: Essent Energie Productie B.V., Clauscentrale 
Adres: Voorstraat 19 
Woonplaats: 6051 JP Maasbracht 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 2004/1135 
Activiteit: onttrekking en lozing 
Waterlichaam: Maas, rechteroever 
Kilometerraai: tussen 68 en 69 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 180.000 m3 per uur; 4.320.000 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

De maximale onttrekking vindt plaats wanneer beide eenheden 
in bedrijf zijn en met Maaswater worden gekoeld (Maasbedrijf). 
Tijdens koeltorenbedrijf wordt het koelwater naar de beide 
koeltorens verpompt. Minimaal 84% wordt dan weer voor het 
koelproces gebruikt. 

 
 
13. Essent Water 

Naam bedrijf: Essent Water B.V. 
Adres: Voortstraat 19  
Woonplaats: 6051 JP Maasbracht 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 2004-2786 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: 110,500 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 325 m3 per uur; 7.800 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Deze vergunning vervangt vergunning WR 2002-3441 i.v.m. de 
verplaatsing van het innamepunt. De onttrekkingslocatie is 
aangegeven op de bij de beschikking behorende tekening, met 
kenmerk LBAN 2004-21924. Het oppervlaktewater wordt 
gebruikt ten behoeve van industriële watervoorziening. 

 
 
14. Hendrix Voeders 

Naam bedrijf: Hendrix Voeders b.v. 
Adres: Hoofdstraat 4 
Woonplaats: 6598 AD Heijen 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: LBRFR 21973 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Maas, haven van Heijen, rechteroever 
Kilometerraai: 153,200 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 204 m3 per uur 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking eenmaal per week gedurende 3 minuten ten 
behoeve van testen sprinklerinstallatie. 
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15. Kuypers Zand- en Grindbedrijf 

Naam bedrijf: Kuypers Zand- en Grindbedrijf B.V. 
Adres: Maasstraat 47 
Woonplaats: 5995 NB Kessel 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1993-3887 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Maas, haven Kessel, linkeroever 
Kilometerraai: 92,860 en 92,870 
Aantal plaatsen: 2 
Maximale onttrekking: 800 m3 per uur; 19.200 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het water wordt gebruikt voor het wassen van zand en grind. 
Ter hoogte van kmraai 92,860 mag maximaal 200 m3 per uur 
worden onttrokken en bij kmraai 92,870 maximaal 600 m3 per 
uur. 

 
 
16. KNP Fine Paper 

Naam bedrijf: KNP Fine Paper B.V. 
Huidige naam: South African Pulp & Paper Industry (SAPPI) 
Adres: Biesenweg 16 
Woonplaats: 6211 AA Maastricht 
Telefoonnummer: 043 382 22 22 
Kenmerk beschikking: NDM 1993-21037 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: onttrekking kmr. 14,147; lozing kmr. 14,317 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 5.400 m3 per uur; 129.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

De onttrekking is bestemd voor koeldoeleinden. De lozing 
(6.000 m3 per uur) bestaat uit koelwater en is deels afkomstig 
van een biologische zuiveringsinstallatie 

 
 
17. Maatschap van Appeven 

Naam bedrijf: Fruitbedrijf Maatschap van Appeven 
Adres: Groeneweg 1 
Woonplaats: 6049 CE Herten 
Telefoonnummer: 0475 334 810 
Kenmerk beschikking: LBRFR 10.459 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, rechteroever 
Kilometerraai: 77,300 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 260 m3 per uur; 6.240 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekken t.b.v. nachtvorstberegening. De onttrekkingslocatie 
is aangegeven op de bij de beschikking behorende tekening nr. 
93.3215. 
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18. Maatschap Görtz 

Naam bedrijf: Maatschap Görtz 
Adres: Ingweg 7 
Woonplaats: 5991 RE Baarlo 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 95/18574 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas 
Kilometerraai: 102,560 
Aantal plaatsen:  
Maximale onttrekking: 300 m3 per uur; 7.200 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

In de maanden april tot en met september onttrekking t.b.v. 
beregening. De onttrekkingslocatie is aangegeven op de bij de 
beschikking behorende tekening nr. 95-3230. Een eerder 
verzoek om ontrekking is in hetzelfde jaar gedaan via 
meldingsformulier RM 1995-15086. 

 
 
19. Maatschap Peeters 

Naam bedrijf: Maatschap L. en M. Peeters 
Adres: Maasstraat 62 
Woonplaats: 5995 ND Kessel 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1993-21168 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: 92,380 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 140 m3 per uur; 3.360 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

De plaats van het onttrekkingspunt is aangegeven op de bij de 
beschikking behorende tekening nr. 93-3236. 

 
 
20. Mulders 

Naam bedrijf: Mulders, de heer L.W. 
Adres: Wolfsven 17 
Woonplaats: 5855 ER Well 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1993-20978 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, rechteroever 
Kilometerraai: 129,900 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 150 m3 per uur; 3.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

De onttrekking is bestemd voor beregeningsdoeleinden en 
vindt in hoofdzaak plaats in de maanden mei tot en met 
september 
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21. Muysers Boomkwekerijen 

Naam bedrijf: Muysers Boomkwekerijen v.o.f. 
Adres: Holthuizerweg 1 
Woonplaats: 5973 RE Lottum 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: RM 1996-667 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: tussen 116,580 en 117,900 
Aantal plaatsen: 3 
Maximale onttrekking: 270 m3 per uur; 6.480 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

In de maanden april tot en met september onttrekking t.b.v. 
beregening. Op elk onttrekkingspunt maximaal 90 m3 per uur. 

 
 
22. Nederlandse Draadindustrie 

Naam bedrijf: Nederlandse Draadindustrie B.V. 
Huidige naam: Nedri Spanstaal B.V. 
Adres: Postbus 3040  Groot Egtenrayseweg 13 
Woonplaats: 5902 RA Venlo  5928 PA Venlo 
Telefoonnummer: 077 387 74 77 
Kenmerk beschikking: LBRFRB 10144 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: 109,700 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 180 m3 per uur; 4.320 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking ten behoeve van koelen en spoelen 

 
 
23. Solvay Chemie 

Naam bedrijf: Solvay Chemie B.V. 
Adres: Postbus 8 
Woonplaats: 6040 AA Roermond 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1995-3351 /  NDM 1995-4697 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, rechteroever 
Kilometerraai: 71,632 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 900 m3 per uur; 21.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het te onttrekken water is bestemd voor koelwater.  
Het onttrekkingspunt is nader aangegeven op de bij de 
beschikking behorende tekening nr. 95-3207. NDM 1995-4697 
is een wijzigingsbeschikking wegens tekstuele fouten in de 
vergunning NDM 1995-3351 van 9 februari 1995. Wijziging: in 
artikel.1 en artikel 3 dient voor "met behulp van een pomp" te 
worden gelezen "met behulp van pompen", en in artikel 3 
vervalt de laatste zin. 
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24. Timmermans (1) 

Naam bedrijf: Timmermans, de heer A.P. 
Adres: Hoogstraat 88 
Woonplaats: 5954 AD Beesel 
Telefoonnummer: 077 474 39 73 
Kenmerk beschikking: LBRFR 10447 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, rechteroever 
Kilometerraai: 93,100 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 300 m3 per uur; 7.200 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking uitsluitend bestemd voor beregening t.b.v. droogte- 
en nachtvorstbestrijding. Gebruik wordt gemaakt van een 
mobiele pomp met een 8 duimse (diameter 20,3 cm) 
aanzuigslang waarvan de inzuigopening voorzien is van een 
fijmazige korf (maaswijdte ca. 5 mm). De aanzuigslang wordt in 
het besteende onderwatertalud gelegd.  
De onttrekkingslocatie is aangegeven op de bij de beschikking 
behorende tekening nr. 93.3228.  

 
 
25. Timmermans (2)  

Naam bedrijf: Timmermans, de heer F.A.P. 
 Het bedrijf is thans in het bezit van de heer T.J.H . Heldens, 

Hoendercamp 24, 5953 DC Reuver, tel.nr.: 077 474 32  58 
(privé) of 077 476 93 51 (bedrijf). E-mail: info@thielco.nl  

Adres: Adres en woonplaats niet in de vergunning vermeld! 
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1993-14758 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, rechteroever 
Kilometerraai: Onttrekking bij de kmraaien 92,550; 93,380 en 93,780. 
Aantal plaatsen: 3 
Maximale onttrekking: 400 m3 per uur; 9.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking vindt plaats met verplaatsbare pompen bij kmraai 
93,380 (max. 150 m3/uur), kmraai 93,780 (max. 150 m3/uur) en 
kmraai 92,550 (max. 100 m3/uur). De onttrekkingspunten zijn 
aangegeven op de bij de beschikking behorende tekening nr. 
93-3224. Het oppervlakte water wordt gebruikt voor 
beregening. 
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26. Veehouderij Verstegen 

Naam bedrijf: Veehouderij J. Verstegen B.V. 
Adres: Klaphekken 7 
Woonplaats: 5821 AR Vierlingsbeek 
Telefoonnummer: 0478 634 100 
Kenmerk beschikking: NDM 1994-22616 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linker oever 
Kilometerraai: 141,380 tot 142,060 
Aantal plaatsen: 6 
Maximale onttrekking: 150 m3 per uur; 3.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het onttrokken water is bestemd voor beregening. Ontrekking 
vindt plaats op de kmraaien 141,380, 141,450, 141,560, 
141,900 en 142,060. De zes onttrekkingslocaties zijn 
aangegeven op de bij de beschikking behorende tekening nr. 
94-3240. 

 
 
27. Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant 

Naam bedrijf: Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant N.V. 
Huidige naam: Brabant Water N.V. 
Adres: Postbus 1068 
Woonplaats: 5200 BC  's Hertogenbosch 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 1998/7183 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: Tussen kmr 206,900 en 208,700 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 14.400 m3 per uur; 345.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het innamedebiet wordt bepaald door een vrij verval systeem 
waarbij het Maaswater via het inlaatwerk door een tweetal 
leidingen met een diameter van 1.600 mm naar een 
innamebekken stroomt. De inname van Maaswater in het 
innamebekken vindt plaats zonder tussenkomst van pompen. 
Het inlaatwerk is aangegeven op de bij de beschikking 
behorende tekening nr. LBAN 1996-22026.A. Het 
oppervlaktewater wordt gebruikt voor de productie van 
leidingwater. 
Bij navraag bleek dat van deze onttrekkingsvergunning nooit 
gebruik is gemaakt en hoogstwaarschijnlijk ook nooit gebruikt 
zal gaan worden. 
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28. Weijers 

Naam bedrijf: Weijers, de heer D.H.P. 
Adres: Maasheseweg 7 
Woonplaats: 5862 AB Geysteren 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1993-21171 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas 
Kilometerraai: 135,200 en 135,500 
Aantal plaatsen: 2 
Maximale onttrekking: 100 m3 per uur; 2.400 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking t.b.v. beregeningsdoeleinden. De plaats van de 
onttrekkingspunten is aangegeven op de bij de beschikking 
behorende tekening nr. 93-3233. 

 
 
Maas-Waalkanaal 

29. Berlikum Bedrijfswater 

Naam bedrijf: Berlikum Bedrijfswater B.V. 
Huidige naam: Vitens 
Adres: Zaailand 106 
Woonplaats: 8911 BN Leeuwarden 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NM 2001-2454 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Maas-Waalkanaal 
Kilometerraai: 7,906 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 400 m3 per uur; 9.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking vindt plaats t.b.v. het procuderen van zeer zuiver 
water. Van het onttrokken water wordt 4.800 m³ per dag 
teruggevoerd naar het Maas-Waalkanaal. Zie voor de 
onttrekkingslocatie tekeningnr. LBAN 2001 L 22123. 

 
 
Noordervaart 

30. Waterschap Peel en Maasvallei 

Naam bedrijf: Waterschap Peel en Maasvallei 
Adres: Postbus 3390 
Woonplaats: 5902 RJ Venlo 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 2002-3562 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Noordervaart 
Kilometerraai: 12,300 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 18.000 m3 per uur; 432.000 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekken van water via de vernieuwde stuw Katsberg ten 
behoeve van het doorspoelen van het Kanaal van Deurne. Het 
onttrekkingspunt (stuw Katsberg) is aangegeven op de bij de 
beschikking behorende tekening met als titel “Kantelstuw 
Katsberg” d.d. 05-09-00 met tekeningnummer: 32.82532-43-
WR-21. 
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31. Van Horen 

Naam bedrijf: Van Horen, heren J. en G. 
Adres: Kanaalstraat 56 
Woonplaats: 5986 AG Helden-Panningen 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: LBRFRB 1276 / LBRFRB 7969 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Noordervaart, zuidoostzijde 
Kilometerraai: 14,680 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 240 m3 per uur; 5.760 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking voor het besproeien van boomgaarden. O 
De onttrekkingslocatie is aangegeven op tekeningnummer 
LBAN 1991-23848.  
Beschikking LBRFRB 7969 is een wijziging op de beschikking 
LBRFRB 1276. De onttrekkingshoeveelheid en plaats van de 
onttrekking is daarin niet gewijzigd. 

 
 
32. Van Lier 

Naam bedrijf: Van Lier, de heren A.J. en W.H.A., en mevrouw D. van Lier 
Adres: Krum 15 (adres van W.H.A. van Lier) 
Woonplaats: 5768 RG Meijel 
Telefoonnummer: 077 466 13 18 
Kenmerk beschikking: DLB 1998/13628 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Noordervaart, noordzijde (kmraai  11,207) en zuidzijde (kmraai  

11,700) 
Kilometerraai: 11,207 en 11,700 
Aantal plaatsen: 2 
Maximale onttrekking: Bij kmraai  11,207 200 m3 per uur is 4.800 m3 per dag; bij 

kmraai  11,700 120 m3 per uur is 2.880 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking met een mobiele pomp via een ondergrondse pvc-
leidingen. 
Er wordt uitsluitend onttrokken bij kmraai 11,207; op het 
andere punt zijn ook geen voorzieningen aangelegd. 
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Zuid-Willemsvaart 

33. Alliedsignal Fluorchemicals Europe 

Naam bedrijf: Alliedsignal Fluorchemicals Europe B.V. 
Huidige naam: Honeywell Fluorine Products Europe B.V. 
Adres: Kempenweg 90 
Woonplaats: 6002 SX Weert 
Telefoonnummer: 0495 514 200 
Kenmerk beschikking: DLB 95/22669 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Zuid-Willemsvaart 
Kilometerraai: 49,590 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 400 m3 per uur; 9.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking t.b.v. het gebruik als koelwater.  
Na overname door Honeywell Fluorine Products Europe  
b.v. zijn de bedrijfsactiviteiten in Weert gestaakt . 

 
 
34. Budel Zink 

Naam bedrijf: Budel Zink B.V. 
Huidige naam: Zinifex Budel Zink B.V. 
Adres: Hoofdstraat 1   Postbus 2001 
Woonplaats: 6024 AA Budel-Dorplein 6020 AA Budel 
Telefoonnummer: 0495 512 911 
Kenmerk beschikking: DLB 1999/16463 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Zuid-Willemsvaart, in de haven van Budel, noordoostzijde 
Kilometerraai: 50,260 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 400 m3 per uur; 9.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het doel van de onttrekking is niet in de vergunning 
aangegeven 

 
 
35. Waterschap Peel en Maasvallei  

Naam bedrijf: Waterschap Peel en Maasvallei 
Adres: Postbus 3390 
Woonplaats: 5902 RJ Venlo 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 1999/2611 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Zuid-Willemsvaart 
Kilometerraai: 61,480 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 5.400 m3 per uur; 129.600 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het water wordt via een gemaal naar de Noordervaart geleid 
ten behoeve van de watervoorziening voor de diverse 
inlaatpunten gelegen langs deze vaart. Voor 
onttrekkingslocatie zie detailtekeningnr. 2 van projectnr. 95574, 
laatste wijziging d.d. 30 november 1998. 
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36. Waterschap Peel en Maasvallei  

Naam bedrijf: Waterschap Peel en Maasvallei 
Adres: Postbus 3390 
Woonplaats: 5902 RJ Venlo 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 2000/593 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Zuid-Willemsvaart, zuidoostzijde 
Kilometerraai: 52,975 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 360 m3 per uur; 8.640 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Het water wordt onttrokken via een inlaatwerk ten behoeve van 
de doorspoeling van de Weteringbeek. Voor 
onttrekkingslocatie zie detailtekeningnr. 32.9230.2.T602, 
bladnr. 2. 

 
 

B. Lozingen 

 
Julianakanaal 

4. Scheepswerf Maasdok 

Naam bedrijf: Scheepswerf Maasdok B.V. 
Adres: Klipperweg 22 
Woonplaats: 6222 PC Maastricht 
Telefoonnummer: 043 363 23 50 
Kenmerk beschikking: NDM 1993-21368 
Activiteit: lozing 
Waterlichaam: Julianakanaal 
Kilometerraai: 31,850 
Aantal plaatsen:  
Maximale onttrekking: 2.400 m3 per uur; onbekende hoeveelheid m3 per dag 

(incidentele onttrekking). 
Bijzonderheden lozing: Het te onttrekken water is bestemd voor het in dok brengen 

van schepen en wordt na gebruik weer op de Beatrixhaven 
geloosd 
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Maas 

11. ENCI Nederland 

Naam bedrijf: ENCI Nederland B.V. (thans onderdeel van HeidelbergCement) 
Adres: Lage Kanaaldijk 115 
Woonplaats: Maastricht 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: LBRFR 21395 
Activiteit: lozing 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: 9,675 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 1.140 m3 per uur; 27.360 m3 per dag 
Bijzonderheden lozing: Het onttrokken water wordt na gebruik grotendeels 

teruggevoerd naar de Maas (maximaal 1.140 m3 per uur). Een 
wisselend deel ervan is afkomstig van de overloop van een 
tussenbassin waarin het onttrokken water wordt gepompt 
alvorens het als bedrijfswater wordt gebruik 

 
 
12. Essent Energie Productie 

Naam bedrijf: Essent Energie Productie B.V., Clauscentrale 
Adres: Voorstraat 19 
Woonplaats: 6051 JP Maasbracht 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 2004/1135 
Activiteit: lozing 
Waterlichaam: Maas, rechteroever 
Kilometerraai: tussen 68 en 69 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 180.000 m3 per uur; 4.320.000 m3 per dag 
Bijzonderheden lozing: De maximale lozing vindt plaats wanneer beide eenheden in 

bedrijf zijn en met Maaswater worden gekoeld (Maasbedrijf). 
Tijdens koeltorenbedrijf wordt het koelwater naar de beide 
koeltorens verpompt. Minimaal 84% wordt dan weer voor het 
koelproces gebruikt. De beschikking heeft alleen betrekking op 
het lozen van koel- en afvalwater. 

 
 
15. Kuypers Zand- en Grindbedrijf 

Naam bedrijf: Kuypers Zand- en Grindbedrijf B.V. 
Adres: Maasstraat 47 
Woonplaats: 5995 NB Kessel 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NDM 1993-3887 
Activiteit: lozing 
Waterlichaam: Maas, haven Kessel, linkeroever 
Kilometerraai: 92,860 en 92,870 
Aantal plaatsen: 2 
Maximale onttrekking: 800 m3 per uur; 19.200 m3 per dag 
Bijzonderheden lozing: Het water wordt gebruikt voor het wassen van zand en grind. 

Het gebruikte water wordt geloosd in een relatief grote slibvang 
alvorens het in Maas terecht komt. 
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16. KNP Fine Paper 

Naam bedrijf: KNP Fine Paper B.V. 
Huidige naam: South African Pulp & Paper Industry (SAPPI) 
Adres: Biesenweg 16 
Woonplaats: 6211 AA Maastricht 
Telefoonnummer: 043 382 22 22 
Kenmerk beschikking: NDM 1993-21037 
Activiteit: lozing 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: onttrekking kmr. 14,147; lozing kmr. 14,317 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 5.400 m3 per uur; 129.600 m3 per dag 
Bijzonderheden lozing: De lozing (6.000 m3 per uur) bestaat uit koelwater en is deels 

afkomstig van een biologische zuiveringsinstallatie 
 
 
7. Nuon Power 

Naam bedrijf: Nuon Power Buggenum B.V. 
Adres: Postbus 4035 
Woonplaats: 6080 AA Haelen 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 2002-2047 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Maas 
Kilometerraai:  
Aantal plaatsen: 2 
Maximale onttrekking: Twee locaties met maximale onttrekking van 37.800 m3 en 140 

m3. 
Totale maximale onttrekking:  37.940 m3 per uur; 910.560 m3 
per dag 

Bijzonderheden lozing: Het water wordt onttrokken aan het Lateraalkanaal Linne-
Buggenum 

 
 
27. Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant 

Naam bedrijf: Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant N.V. 
Huidige naam: Brabant Water N.V. 
Adres: Postbus 1068 
Woonplaats: 5200 BC  's Hertogenbosch 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 1998/78815 
Activiteit: lozing 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: Tussen kmr 209,100 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 14.400 m3 per uur; 345.600 m3 per dag 
Bijzonderheden lozing: Het betreft een door Rijkswaterstaat Limburg geaccepteerde 

melding. 
De vergunning is gekoppeld aan een onttrekkingsvergunning 
met als kenmerk DLB 1998/7183.  
Bij navraag bleek dat van deze onttrekkingsvergunning nooit 
gebruik is gemaakt en hoogstwaarschijnlijk ook nooit gebruikt 
zal gaan worden. 
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Maas-Waalkanaal 

29. Berlikum Bedrijfswater 

Naam bedrijf: Berlikum Bedrijfswater B.V. 
Huidige naam: Vitens 
Adres: Zaailand 106 
Woonplaats: 8911 BN Leeuwarden 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: NM 2001-2454 
Activiteit: lozing 
Waterlichaam: Maas-Waalkanaal 
Kilometerraai: 7,906 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 400 m3 per uur; 9.600 m3 per dag 
Bijzonderheden lozing: Van het onttrokken water wordt 4.800 m³ per dag teruggevoerd 

naar het Maas-Waalkanaal. Zie voor de onttrekkingslocatie 
tekeningnr. LBAN 2001 L 22123.  
Bij navraag bleek dat van deze onttrekkingsvergunning nooit 
gebruik is gemaakt en hoogstwaarschijnlijk ook nooit gebruikt 
zal gaan worden. 

 
 

C. Vervallen vergunningen 
 
38. Demkolec 

Naam bedrijf: Demkolec B.V. 
Adres: Postbus 472 
Woonplaats: 6500 AL Nijmegen 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: HID 1992-12323 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas 
Kilometerraai:  
Aantal plaatsen: 240 m3 per uur; 5.760 m3 per dag 
Maximale onttrekking: 2 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking uit de PLEM-haven te Buggenum. Bestemd voor 
de bereiding van demiwater en voor het brandwatersysteem.  
Voor de waterbereiding mag maximaal 140 m3 water per uur 
worden onttrokken en voor het brandwatersysteem maximaal 
100 m3 water per uur. 

 
 
39. D.S.M. 

Naam bedrijf: D.S.M. Limburg B.V. 
Adres: Postbus 600 
Woonplaats: 6160 MJ Geleen 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: DLB 95/19742 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Julianakanaal 
Kilometerraai: 14,83 
Aantal plaatsen: 7 
Maximale onttrekking: 9.000 m3 per uur; 216.000 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Tijdelijke onttrekking t.b.v. de temperatuursbeheersing van de 
IAZI te Stein 
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40. Essent Water 

Naam bedrijf: Essent Water B.V. 
Adres: De Vest 51 
Woonplaats: 5555 XP Valkenswaard 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 2002-3441 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas, linkeroever 
Kilometerraai: 110,5 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 325 m3 per uur; 7.800 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking uit de industriehaven te Venlo. De 
onttrekkingslocatie is aangegeven op de bij de beschikking 
behorende tekening, met kenmerk LBAN 2002-21889. 

 
 
41. Gemeente Maastricht 

Naam bedrijf: Gemeente Maastricht 
Adres:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: HID 1957-1334 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Julianakanaal 
Kilometerraai: 2,400 
Aantal plaatsen:  
Maximale onttrekking:  
Bijzonderheden 
onttrekking: 

 

 
 
42. Grontmij Advies & Techniek 

Naam bedrijf: Grontmij Advies & Techniek B.V. 
Adres: Postbus 1265 
Woonplaats: 5602 BG Eindhoven 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: WR 2002-1793 
Activiteit: onttrekking + lozing 
Waterlichaam: Maas 
Kilometerraai: 74 
Aantal plaatsen:  
Maximale onttrekking: 5.000 m3 per uur; 120.000 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Water wordt onttrokken uit de Oolderplas en daarop wordt ook 
weer geloosd.  
De wateronttrekking en lozing vindt plaats op de bij de 
beschikking behorende tekening ‘Oolder Veste te Roermond’ 
van april 1999, met tekeningnummer: 29-804B-Depots 1. 
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43. Rosmalen's Van Transport- en Handel Maatschappi j 

Naam bedrijf: Rosmalen's Van Transport- en Handel Maatschappij B.V. 
Adres: Postbus 3108 
Woonplaats: 6202 NC Maastricht 
Telefoonnummer:  
Kenmerk beschikking: LBRFRB 5910 
Activiteit: onttrekking 
Waterlichaam: Maas 
Kilometerraai: 180 
Aantal plaatsen: 1 
Maximale onttrekking: 2.500 m3 per uur; 60.000 m3 per dag 
Bijzonderheden 
onttrekking: 

Onttrekking in oude Maasarm te Wijchen t.b.v. zandtransport 
via transportleiding.  
Onttrekkingslocatie op tekeningnummer LBAN 1992-22008. De 
geldigheidsduur van de vergunning loopt tot en met 31 
december 2002. 
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Bijlage 3 Resultaten toetsing voor een eventueel 
bedrijfsbezoek 
 
A. Onttrekkingen 
 

Nr4. Naam bedrijf Waterlichaam Toetsings
-resultaat5 

Conclusie (evt. met argumentatie) 

1 Eka Nobel b.v. 
Thans: P.Q. Nederland b.v.  

Julianakanaal 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

2 Hoogovens Buizen b.v. 
Thans: Corus Tubes b.v. 

Julianakanaal 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

3 Lieben exploitatie- en 
handelsonderneming b.v. 
Thans: Lieben minerals b.v.  

Julianakanaal 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

4 Scheepswerf Maasdok b.v. Julianakanaal 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Ja 

Geen veldbezoek. 
Het incidenteel te onttrekken water is alleen 
bestemd voor het in en uit dok brengen van 
schepen. Hierbij ontstaat naar verwachting 
geen schade aan vis. 

37 D.S.M. Limburg Julianakanaal 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

5 Houben, de heren M.H.M., 
M.H.B.L. en R.L.F.M. 

Kanaal Wessem-
Nederweert 

1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Veldbezoek. 
Bedrijf nr. 5 is geselecteerd in de steekproef 
die voor deze categorie van onttrekkers 
werd toegepast. 

6 Waterschap Peel en 
Maasvallei 

Kanaal Wessem-
Nederweert 

1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Ja/Ja 

Geen veldbezoek.  
Onttrekking onder vrij verval waarbij het 
water gebruikt wordt voor doorspoelen van 
de Sleyebeek. 

7 Nuon Power Buggenum b.v. Lateraalkanaal 
Linne-Buggenum 

1. Ja Geen veldbezoek.  
Effecten op paai en opgroei van vis zijn in 

                                                      
4 De nummering correspondeert met die in bijlage 2.  
5 De nummers corresponderen met die van de vragen zoals geformuleerd in het rapport. 

Daarachter de antwoorden op deze vragen. 
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Nr4. Naam bedrijf Waterlichaam Toetsings
-resultaat5 

Conclusie (evt. met argumentatie) 

een eerdere studie gerapporteerd. 

8 Waterleiding Maatschappij 
Limburg n.v. 

Lateraalkanaal 
Linne-Buggenum 

1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

9 Ballast Nedam Beton en 
Waterbouw 

Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Nee 

Geen veldbezoek.  
Dit bedrijf heeft nooit van de vergunning 
gebruik gemaakt en zal dat in de toekomst 
waarschijnlijk ook niet doen. 

10 Bens, J.A.W. Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 10 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

11 ENCI Nederland b.v. Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

12 Essent Energie Productie b.v. Maas 1. Ja Geen veldbezoek.  
Effecten op paai en opgroei van vis zijn in 
een eerdere studie gerapporteerd. 

13 Essent Water b.v. Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

14 Hendrix Voeders b.v. Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Ja 

Geen veldbezoek.  
Incidentele onttrekking van eenmaal per 
week gedurende drie minuten ten behoeve 
van testen van de sprinklerinstallatie. Geen 
effect op vis te verwachten. 

15 Kuypers Zand- en 
Grindbedrijf b.v. 

Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

16 KNP Fine Paper b.v.  
Thans: South African Pulp & 
Paper Industry (SAPPI)  

Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 
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Nr4. Naam bedrijf Waterlichaam Toetsings
-resultaat5 

Conclusie (evt. met argumentatie) 

17 Maatschap van Appeven Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Veldbezoek. 
Bedrijf nr. 17 is geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

18 Maatschap Görtz Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Veldbezoek. 
Bedrijf nr. 18 is geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

19 Maatschap L. en M. Peeters Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 19 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

20 Mulders, de heer L.W. Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 20 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

21 Muysers Boomkwekerijen Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 21 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

22 Nederlandse Draadindustrie 
b.v. 
Thans: Nedri Spanstaal b.v.  

Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

23 Solvay Chemie b.v. Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Nee 

Geen veldbezoek.  
Dit bedrijf heeft nooit van de vergunning 
gebruik gemaakt en zal dat in de toekomst 
waarschijnlijk ook niet doen. 

24 Timmermans A.P. Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 24 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

25 Timmermans, de heer F.A.P. 
Thans: de heer T.J.H. 
Heldens 

Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 25 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

26 Veehouderij J. Verstegen b.v. Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Veldbezoek. 
Bedrijf nr. 26 is geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 
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Nr4. Naam bedrijf Waterlichaam Toetsings
-resultaat5 

Conclusie (evt. met argumentatie) 

27 Waterleiding Maatschappij 
Oost-Brabant n.v. 
Thans: Brabant Water 

Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Nee 

Geen veldbezoek.  
Dit bedrijf heeft nooit van de vergunning 
gebruik gemaakt en zal dat in de toekomst 
waarschijnlijk ook niet doen. 

28 Weijers, de heer D.H.P. Maas 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 28 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

29 Berlikum Bedrijfswater b.v. 
Thans: Vitens  

Maas-Waalkanaal 1. Nee 
2. Nee  
3. Nee 

Geen veldbezoek.  
Dit bedrijf heeft nooit van de vergunning 
gebruik gemaakt en zal dat in de toekomst 
waarschijnlijk ook niet doen. 

30 Waterschap Peel en 
Maasvallei  

Noordervaart 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Ja/Ja 

Geen veldbezoek.  
Onttrekking onder vrij verval waarbij het 
water gebruikt wordt voor doorspoelen van 
het Kanaal van Deurne. 

31 Van Horen, heren J. en G. Noordervaart 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Veldbezoek. 
Bedrijf nr. 31 is geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

32 Van Lier, de heren A.J. en 
W.H.A., en mevrouw D. van 
Lier 

Noordervaart 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Ja 

Geen veldbezoek. 
Bedrijf nr. 32 is niet geselecteerd in de 
steekproef die voor deze categorie van 
onttrekkers werd toegepast. 

33 Alliedsignal Fluorchemicals 
Europe b.v.  
Thans: Honeywell Fluorine 
Products Europe b.v. 

Zuid-Willemsvaart 1. Nee 
2. Nee  
3. Nee 

Geen veldbezoek. Dit bedrijf is inmiddels 
gesloten en maakt geen gebruik van de 
vergunnen. 

34 Budel Zink b.v.  
Thans: Zinifex Budel Zink b.v. 

Zuid-Willemsvaart 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

35 Waterschap Peel en 
Maasvallei 

Zuid-Willemsvaart 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Ja 

Geen veldbezoek.  
Onttrekking t.b.v. voor suppletie van de 
Noordervaart. In de afgelopen jaren slechts 
enkele uren per jaar onttrekking voor testen 
gemaal. Geen effect op vis hierdoor. 

36 Waterschap Peel en 
Maasvallei  

Zuid-Willemsvaart 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Ja/Ja 

Geen veldbezoek.  
Onttrekking onder vrij verval waarbij het 
water gebruikt wordt voor doorspoelen van 
de Weteringbeek. 
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B. Lozingen 
 

Nr. Naam bedrijf Waterlichaam Toetsings-
resultaat 

Conclusie (evt. met argumentatie) 

4 Scheepswerf Maasdok Julianakanaal 1. Nee 
2. Nee 
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Ja 

Geen veldbezoek. 
Het incidenteel te lozen water is alleen 
bestemd voor het in en uit dok brengen 
van schepen. Hierbij ontstaat naar 
verwachting geen schade aan vis. 

7 Nuon Power Buggenum Maas 1. Ja Geen veldbezoek.  
Effecten op paai en opgroei van vis zijn 
in een eerdere studie gerapporteerd. 

11 ENCI Nederland Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

12 Essent Energie Productie  Maas 1. Ja Geen veldbezoek.  
Effecten op paai en opgroei van vis zijn 
in een eerdere studie gerapporteerd. 

15 Kuypers Zand- en Grindbedrijf Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

16 KNP Fine Paper  
Thans: South African Pulp & 
Paper Industry (SAPPI) 

Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Ja 
4. Nee 
5. Nee 
6. Nee 

Veldbezoek 

27 Waterleiding Maatschappij 
Oost-Brabant 

Maas 1. Nee 
2. Nee  
3. Nee 

Geen veldbezoek.  
Dit bedrijf heeft nooit van de vergunning 
gebruik gemaakt en zal dat in de 
toekomst waarschijnlijk ook niet doen. 

29 Berlikum Bedrijfswater 
Thans: Vitens 

Maas-Waalkanaal 1. Nee 
2. Nee  
3. Nee 

Geen veldbezoek.  
Dit bedrijf heeft nooit van de vergunning 
gebruik gemaakt en zal dat in de 
toekomst waarschijnlijk ook niet doen. 
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Bijlage 4. Visgemeenschappen 

Julianakanaal 
Voor de visgegevens van het Julianakanaal is Schouten et al. (2001) geraadpleegd. Andere 
bronnen die de visstand van dit kanaal beschrijven zijn niet aangetroffen. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling 

marien, pelagofiel?  x 

forel (v/h zeeforel + 
beekforel) grindpaaier  x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

winde grind/plantpaaier ps x 

 
 

Kanaal Wessem-Nederweert 
In het rapport “Vissen in oevers” van de Dienst Weg- en Waterbouw (Van Rooijen, 2005) zijn 
een beperkte hoeveelheid visgegevens over dit kanaal gevonden. Gezien het feit dat het hier 
een onderzoek van de oevers van het kanaal betreft mag worden aangenomen dat er meer 
vissoorten voorkomen dan in dit rapport zijn genoemd. Andere bronnen met 
visstandgegevens over dit kanaal zijn niet aangetroffen. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

riviergrondel grind/zandpaaier pb  

ruisvoorn plantpaaier ps  

 
 

Lateraalkanaal Linne-Buggenum 
Voor gegevens over de visstand in het Lateraalkanaal is Schouten et al. (2001) 
geraadpleegd. Andere bronnen die de visstand van dit kanaal beschrijven zijn niet 
aangetroffen. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling pelagofiel?  x 

forel (v/h zeeforel + 
beekforel) 

grindpaaier  x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

winde grind/plantpaaier ps x 
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Maas 
bovenstrooms stuw Borgharen (kmr. 1-15) 

Visgegevens over dit gedeelte van de Maas zijn gevonden in Vriese (1992). Er zijn geen 
andere rapporten gevonden die visgegevens over dit gedeelte van de Maas bevatten. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

baars plant/steenpaaier ps  

barbeel grindpaaier ps x 

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling 

marien, pelagofiel?  x 

forel (v/h zeeforel + 
beekforel) grindpaaier  x 

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

riviergrondel grind/zandpaaier pb  

rivierprik grindpaaier inb x 

ruisvoorn plantpaaier ps  

serpeling steen/grind/plantpaaier ps x 

sneep steen/grindpaaier ps x 

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

zeeprik grindpaaier inb x 

 
 
tussen Maasbracht en Linne (kmr. 65-70) 

Visgegevens over dit gedeelte van de Maas zijn gevonden in Vriese (1992). Er zijn geen 
andere rapporten gevonden die visgegevens over dit gedeelte van de Maas bevatten. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

baars plant/steenpaaier ps  

barbeel grindpaaier ps x 

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling 

marien, pelagofiel?  x 

forel (v/h zeeforel + 
beekforel) grindpaaier  x 

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

pos grind/plantpaaier pb  

riviergrondel grind/zandpaaier pb  
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

rivierprik grindpaaier inb x 

ruisvoorn plantpaaier ps  

serpeling steen/grind/plantpaaier ps x 

sneep steen/grindpaaier ps x 

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

zeeprik grindpaaier inb x 

 
 
stuwpand Linne-Roermond (kmr. 71-80) 

De visgegevens voor dit stuwpand zijn afkomstig uit de volgende bronnen: Vriese (1992), 
Winter et al. (2001), Winter et al. (2002), Winter et al. (2003) en Winter et al. (2005). De 
genoemde rapportages van Winter et al. (2001 t/m 2005) betreffen de jaarrapportages van 
fuikvangsten en vangsten met zalmsteken in de zoete Rijkswateren. Doordat de gegevens 
voor dit stuwpand van meerdere jaren afkomstig zijn en zijn aangevuld met de gegevens van 
de rapportage van Vriese (1992) kan er vanuit worden gegaan dat de lijst met vissoorten 
waarschijnlijk wel compleet is. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

baars plant/steenpaaier ps  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

barbeel grindpaaier ps x 

bermpje zandpaaier   

blankvoorn plantpaaier ps  

bot marien, pelagofiel pb  

brasem plant/bodempaaier ps  

bronforel geen voortplanting   

Europese aal of 
paling 

marien, pelagofiel?  x 

Europese meerval plant/bodempaaier ps x 

forel (v/h zeeforel + 
beekforel) grindpaaier  x 

giebel/goudvis plantpaaier ps  

houting grind/zandpaaier p x 

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

kroeskarper plantpaaier ps x 

kwabaal zandpaaier pb x 

pos grind/plantpaaier pb  

regenboogforel geen voortplanting   

rivierdonderpad speleofiel bs x 

riviergrondel grind/zandpaaier pb  

rivierprik grindpaaier inb x 

roofblei steen/grindpaaier   

ruisvoorn plantpaaier ps  

serpeling steen/grind/plantpaaier ps x 

sneep steen/grindpaaier ps x 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p x 

steur grindpaaier  x 

tiendoornige 
stekelbaars 

plantpaaier ps  

vlagzalm grind/zandpaaier  x 

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

zeeprik grindpaaier inb x 

zonnebaars    

 
 
stuwpand Roermond-Belfeld (kmr. 81-100) 

Visstandgegevens over dit gedeelte van de Maas zijn gevonden in Vriese (1992). Er zijn 
geen andere rapporten gevonden die visstandgegevens over dit gedeelte van de Maas 
bevatten. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

baars plant/steenpaaier ps  

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling 

pelagofiel?  x 

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

rivierprik grindpaaier inb x 

ruisvoorn plantpaaier ps  

winde grind/plantpaaier ps x 

zeeprik grindpaaier inb x 

 
 
stuwpand Belfeld Sambeek (kmr. 101-146) 

Visstandgegevens over dit gedeelte van de Maas zijn gevonden in Vriese (1992). Er zijn 
geen andere rapporten gevonden die visstandgegevens over dit gedeelte van de Maas 
bevatten. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

baars plant/steenpaaier ps  

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling marien, pelagofiel?  x 

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

rivierprik grindpaaier inb x 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

ruisvoorn plantpaaier ps  

winde grind/plantpaaier ps x 

zeeprik grindpaaier inb x 

 
 
stuwpand Sambeek-Grave (kmr. 147-175) 

Visstandgegevens over dit gedeelte van de Maas zijn gevonden in Vriese (1992). Er zijn 
geen andere rapporten gevonden die visstandgegevens over dit gedeelte van de Maas 
bevatten. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

baars plant/steenpaaier ps  

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling 

marien, pelagofiel?  x 

kolblei plant/bodempaaier ps x 

pos grind/plantpaaier pb  

rivierprik grindpaaier inb x 

ruisvoorn plantpaaier ps  

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

winde grind/plantpaaier ps x 

zeeprik grindpaaier inb x 

 
 
stuwpand Grave Lith (kmr. 176-201) 

De visgegevens voor dit stuwpand zijn afkomstig uit de volgende bronnen: Vriese (1992), 
Winter et al. (2001), Winter et al. (2002), Winter et al. (2003) en Winter et al. (2005). De 
rapportages van Winter et al. (2001 t/m 2005) betreffen de jaarrapportages van fuikvangsten 
en vangsten met zalmsteken in de zoete rijkswateren. Doordat de gegevens voor dit 
stuwpand van meerdere jaren afkomstig zijn en zijn aangevuld met de gegevens van de 
rapportage van Vriese (1992) kan er vanuit worden gegaan dat de lijst met vissoorten 
waarschijnlijk wel compleet is. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

baars plant/steenpaaier ps  

barbeel grindpaaier ps x 

blankvoorn plantpaaier ps  

bot marien, pelagofiel pb  

brasem plant/bodempaaier ps  

diklipharder  marien, pelagofiel p  

elft grindpaaier/pelagofiel p x 

Europese aal of 
paling 

marien, pelagofiel?  x 

Europese meerval plant/bodempaaier ps x 
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

fint grindpaaier/pelagofiel  x 

forel (v/h zeeforel + 
beekforel) 

grindpaaier  x 

gestippelde alver steen/grind/zandpaaier  x 

giebel plantpaaier ps  

graskarper geen voortplanting   

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

kroeskarper plantpaaier ps x 

kwabaal zandpaaier pb x 

pos grind/plantpaaier pb  

regenboogforel geen voortplanting   

rivierdonderpad speleofiel bs x 

riviergrondel grind/zandpaaier pb  

rivierprik grindpaaier inb x 

roofblei steen/grindpaaier   

ruisvoorn plantpaaier ps  

serpeling steen/grind/plantpaaier ps x 

sneep steen/grindpaaier ps x 

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p x 

steur grindpaaier  x 

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

zeeprik grindpaaier inb x 

 
 
benedenstrooms stuw Lith 

De visgegevens voor dit gedeelte van de Maas zijn afkomstig uit de volgende bronnen: 
Vriese (1992), Winter et al. (2001), Winter et al. (2002), Winter et al. (2003) en Winter et al. 
(2005). De rapportages van Winter et al. (2001 t/m 2005) betreffen de jaarrapportages van 
fuikvangsten en vangsten met zalmsteken in de zoete rijkswateren. Doordat de gegevens 
voor dit stuwpand van meerdere jaren afkomstig zijn en zijn aangevuld met de gegevens van 
de rapportage van Vriese (1992) kan er vanuit worden gegaan dat de lijst met vissoorten 
waarschijnlijk wel compleet is. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

Atlantische zalm grindpaaier  x 

baars plant/steenpaaier ps  

barbeel grindpaaier ps x 

beekprik grindpaaier inb x 

bittervoorn ostracofiel pm x 

blankvoorn plantpaaier ps  

blauwneus grind/zand/plantpaaier  x 

bot marien, pelagofiel pb  

brasem plant/bodempaaier ps  

bruine 
dwergmeerval 

plantpaaier   
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Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

diklipharder  pelagofiel p  

donaubrasem grindpaaier   

driedoornige 
stekelbaars 

plantpaaier ps  

elft grindpaaier/pelagofiel p x 

Europese aal of 
paling marien, pelagofiel?  x 

Europese meerval plant/bodempaaier ps x 

fint grindpaaier/pelagofiel  x 

forel (v/h zeeforel + 
beekforel) 

grindpaaier  x 

gestippelde alver steen/grind/zandpaaier  x 

giebel plantpaaier ps  

graskarper geen voortplanting   

grote marene grind/zandpaaier/pelagofiel  ? 

grote modderkruiper plant/bodempaaier  x 

houting grind/zandpaaier p x 

karper plantpaaier ps  

kleine 
modderkruiper 

plant/bodempaaier bs x 

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

kroeskarper plantpaaier ps x 

kwabaal zandpaaier pb x 

pos grind/plantpaaier pb  

regenboogforel grindpaaier   

rivierdonderpad speleofiel bs x 

riviergrondel grind/zandpaaier pb  

rivierprik grindpaaier inb x 

roofblei steen/grindpaaier   

ruisvoorn plantpaaier ps  

serpeling steen/grind/plantpaaier ps x 

sneep steen/grindpaaier ps x 

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

spiering steen/grind/zand/plantpaaier p x 

steur grindpaaier  x 

tiendoornige 
stekelbaars 

plantpaaier ps  

vetje plantpaaier ps x 

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

zeeprik grindpaaier inb x 

zonnebaars    

zwarte 
dwergmeerval 

plantpaaier   

 
 

Maas-Waalkanaal 
Voor het Maas-Waalkanaal zijn geen visstandgegevens aangetroffen. 
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Noordervaart 
De visgegevens voor dit kanaal zijn afkomstig uit het visserijkundig beheeerplan voor de 
Noordervaart (Wolter, 1994). Er zijn geen andere rapporten gevonden met 
visstandgegevens over dit kanaal. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

alver plant/materiaalpaaier p  

baars plant/steenpaaier ps  

blankvoorn plantpaaier ps  

brasem plant/bodempaaier ps  

Europese aal of 
paling marien, pelagofiel?  x 

karper plantpaaier ps  

kolblei plant/bodempaaier ps x 

pos grind/plantpaaier pb  

ruisvoorn plantpaaier ps  

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

winde grind/plantpaaier ps x 

 
 

Zuid-Willemsvaart 
In het rapport “Vissen in oevers” van de Dienst Weg- en Waterbouw (Van Rooijen, 2005) zijn 
een beperkte hoeveelheid visgegevens over dit kanaal aangetroffen. Verder is een 
rapportage over een visserijkundig onderzoek van het belgische deel van de Zuid-
Willemsvaart (Van Thuyne & Breine, 2005) geraadpleegd. In dit onderzoek zijn verschillende 
locaties in dit kanaal met fuiken en electrisch bemonsterd. 
 

Nederlandse naam paaigilde opgroeigilde beleidsmatig 
geprioriteerd  

baars plant/steenpaaier ps  

barbeel grindpaaier ps x 

blankvoorn plantpaaier ps  

blauwband steen/plantpaaier   

brasem plant/bodempaaier ps  

bruine 
dwergmeerval 

plantpaaier   

driedoornige 
stekelbaars 

plantpaaier ps  

Europese aal of 
paling 

marien, pelagofiel?  x 

kleine 
modderkruiper plant/bodempaaier bs x 

kolblei plant/bodempaaier ps x 

kopvoorn steen/grind/plantpaaier ps x 

pos grind/plantpaaier pb  

riviergrondel grind/zandpaaier pb  

ruisvoorn plantpaaier ps  

snoek plantpaaier ps  

snoekbaars grind/zand/mergel/klei/plantpaaier p  

vetje plantpaaier ps x 

winde grind/plantpaaier ps x 

zeelt plantpaaier bs  

zonnebaars    
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Bijlage 5 Resultaten bedrijfsbezoeken 
 
De veldbezoeken zijn uitgevoerd begin juli en begin september 2007. Ondanks vele 
herhaalde pogingen om afspraken te maken, bleek het niet mogelijk om de veldbezoeken in 
voorjaar/ begin van de zomer af te ronden. Overigens had dit geen consequenties voor de 
resultaten. De enige te meten parameter gevoelig voor seizoensinvloeden is de vegetatie. 
Deze is ook begin september normaal nog rijkelijk aanwezig. 
 
Tijdens de veldbezoeken zijn, zoveel mogelijk op standaard wijze, gegevens verzameld met 
betrekking tot de ligging van de locatie, de aanwezige visprotectie en specificaties, de 
omvang van de onttrekking/lozing, de stroomsnelheid, de oeverzone (uiterlijk, aard, helling 
enz.), de diepte, de aanwezigheid van (submerse) vegetatie, het substraat en de 
stroomrichting. In een aanzienlijk aantal gevallen moest nog worden nagebeld om specifieke 
informatie te verkrijgen over de omvang van de onttrekkingen/lozingen en specificaties van 
de visbeschermende maatregelen (maatvoering zeven en roosters enz.). Van alle locaties 
zijn luchtfoto’s verzameld uit Google Earth en zijn ter plaatse vele opnamen gemaakt van 
relevante details. 
 
Opgemerkt kan worden dat in nagenoeg alle gevallen de aanwezige zeven en roosters 
primair dienen ter voorkoming van inzuiging van vuil in het onttrekkingssysteem. Secundair 
bieden deze systemen, mede gezien de vaak geringe stroomsnelheden ter plaatse, 
bescherming voor jonge vis. Tijdens de bedrijfsbezoeken werd duidelijk dat de situatie ter 
plekke niet altijd viel af te leiden uit de vergunningsteksten. In het algemeen werd door veel 
bedrijven aanzienlijk minder water onttrokken dan in de vergunning aangegeven. 
 
In het navolgende wordt per locatie een overzicht gegeven van de verzamelde gegevens. De 
nummering van de bedrijven correspondeert met die in bijlage 2 
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1. Eka Nobel 

Naam bedrijf:   P.Q. Nederland B.V. 
Adres:    Ankerkade 111  
Woonplaats:   6222 NL Maastricht 
Telefoonnummer:  043 352 59 59 
Contactpersoon:  de heer René Janssen  de heer Joost Postel 
Telefoonnummer:  043 352 59 54   043 352 59 09 
Emailadres:   rene.janssen@pqeurope.com joost.postel@pqeurope.com 
Kenmerk beschikking:   NDM 1993-21370 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Julianakanaal, Beatrixhaven te Maastricht. 
Kilometerraai:    2,500 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   250 m3 per uur; 6.000 m3 per dag 
 
Datum bezoek 3 juli 2007; ca. 09:30 uur 

Algemeen De onttrekking in de Beatrixhaven vindt plaats onder natuurlijk verval 
vanuit de oever naar een pompput. In de pompput is een tweetal 
pompen opgesteld die het water verder transporteren via leidingen van 
20 cm doorsnede (inwendig).  

Locatie Permanent 

Visprotectie In de pompput, vóór de pompen, is een rvs rooster aanwezig met een 
maaswijdte van 15x15 mm. De opening van het innamewerk heeft een 
diameter van 30 cm. 

Onttrekking De onttrekking bedroeg tijdens het bezoek 140-160 m3 per sec. 

Stroomsnelheid Gemeten: <5 cm per sec. 
De berekende stroomsnelheid in de aanzuigleiding bedraagt ca. 60 cm 
per sec. bij een onttrekking van 150 m3 per sec. Op een afstand van 30 
cm van de inzuigopening bedraagt de gemiddelde stroomsnelheid dan 
ca. 7 cm per sec. 

Uiterlijk talud Het talud bestaat uit een betonnen damwand. Waterdiepte 2,5 m. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Zand en slib 

Stroming In de haven is geen permanente stroming aanwezig. 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspunt
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roosterroosterrooster

  

Linksboven: Detail pompput 

Rechtsboven: Pompput 

Linksonder: Detail rooster voor de pompen 

Rechtsonder: Oever Beatrixhaven 
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2. Hoogovens Buizen 

Naam bedrijf:   Corus Tubes 
Adres:    Souvereinstraat 35 Postbus 39 
Woonplaats:   4903 RH Oosterhout 4900 BB Oosterhout 
Telefoonnummer:  0162 482 000 
Contactpersoon:  de heer Jos Schoens 
Telefoonnummer:  043 368 97 25 
Emailadres:   jos.schoens@corusgroup.com  
Kenmerk beschikking:   LBRFRB 12030 
Activiteit:    onttrekking op Ankerkade 71, 6222 NL Maastricht 
Waterlichaam:    Julianakanaal, Beatrixhaven te Maastricht. 
Kilometerraai:    2,600 
Aantal plaatsen:   1  
Maximale onttrekking:   330 m3 per uur; 7.920 m3 per dag 
 
Datum bezoek 3 juli 2007; ca. 11:00 uur 

Algemeen Onttrekking vindt plaats in de Beatrixhaven. De aanzuigleiding heeft een 
diameter van 40 cm. 

Locatie Permanent 

Visprotectie Rond de inzuigopening is een korf gemaakt van geperforeerde plaat met 
openingen van 6x6 mm. De korf is ca. 1x1x1 m (lengte x breedte x hoogte). 

Onttrekking Hoeveel water tijdens die het bezoek aan de Beatrixhaven werd onttrokken 
is onbekend. De opgegeven onttrekking bedroeg in de maand juli 2007 in 
totaal 53.971 m3; dat is per werkdag 2.453 m3 zijnde ca. 32% van de 
maximaal vergunde hoeveelheid. 

Stroomsnelheid Gemeten: < 5 cm per sec aan de buitenkant van de aanzuigkorf. 
De berekende stroomsnelheid bij de aanzuigleiding in de aanzuigkorf 
bedraagt ca. 72 cm per sec. bij een maximale onttrekking. Aan de 
buitenzijde van de korf is onder deze omstandigheden de gemiddelde 
stroomsnelheid dan 4 tot 12 cm per sec. bij een effectief zeefoppervlak van 
50%. 

Uiterlijk talud Damwand. Waterdiepte meer dan 2,5 m. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Zand en slib 

Stroming In de haven is geen permanente stroming aanwezig. 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt

 



  Bijlagen 

 

 42 

 

 

Boven: Aanzuigkorf 

Links: Plaats aanzuigkorf 

 

 

Boven: Oever in noordelijke richting 

Links: Oever in zuideijke richting 

 



  Bijlagen 

 

 43 

3. Lieben exploitatie- en handelsonderneming 

Naam bedrijf:  Lieben Minerals B.V. 
Adres:    Ankerkade 78 
Woonplaats:   6222 NM Maastricht 
Telefoonnummer:  043 352 31 31 
Contactpersoon:  de heer Math Beijers mevr. Smeets 
Telefoonnummer:  043 352 31 36 
Emailadres:   math.beijers@sigrano.nl  
Kenmerk beschikking:   LBRFRB 825 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Julianakanaal, oostzijde 
Kilometerraai:    1.939 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   800 m3 per uur; 19.200 m3 per dag 
 
Datum bezoek 3 juli 2007; ca. 08:30 uur 

Algemeen De onttrekking is bedoeld voor het wassen van zand en grind. Uit de groei 
van algen op het rooster bleek dat al geruime tijd geen water onttrokken 
was. 

Locatie Permanent 

Visprotectie Voor het innamepunt in de oever is een zeef geplaatst van ca. 2 m2 en 
een maaswijdte van 2x2 mm gelegen op een stalen rooster. De zeef en 
het rooster zijn aangebracht onder dezelfde hoek als het talud (ca. 45º). 
Onttrekking vindt plaats onder vrij verval naar een pomput. 

Onttrekking De installatie was tijdens het bezoek niet in bedrijf. 

Stroomsnelheid De berekende stroomsnelheid bij de zeef bedraagt ca. 20 cm per sec. bij 
een effectief zeefoppervlak van 50% en een maximale onttrekking. Op 
een afstand van 20 cm is de stroomsnelheid gereduceerd tot gemiddeld 
ca. 10 cm per sec. 

Uiterlijk talud In steen gezet. Waterdiepte > 2 m. 

Oevervegetatie Geen helofyten in het litoraal aanwezig (litorale zone zeer smal). 

Waterplanten Hier en daar wat plukken schedefonteinkruid. 

Substraat Stortsteen, zand en slib 

Stroming De overheersende stroomrichting in het kanaal is in noordelijke richting. 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt
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Linksboven: Onttrekkingspunt 

Rechtsboven: Rooster op het onttrekkingspunt 
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5. Houben 

Naam bedrijf:   Houben, de heren M.H.M., M.H.B.L. en R.L.F.M. 
Adres:    Loorderstraat 10 
Woonplaats:   6096 NE Grathem 
Contactpersoon:  de heer Houben 
Telefoonnummer:  0475 451 321 / 06 53 69 11 07 
Kenmerk beschikking:   DLB 96/8754 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Kanaal Wessem-Nederweert, noordoostelijke oever 
Kilometerraai:    4.394 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   300 m3 per uur; 7.200 m3 per dag 
 
Bijzonderheden onttrekking: 

Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 17:00 uur 

Algemeen De onttrekking bestaat uit twee leidingen met een inwendige diameter van 
200 mm. Onttrekking ten behoeve van het in het voorjaar (periode april-
mei) besproeien van boomgaarden ter voorkoming van nachtvorstschade 
aan fruit en voor beregening bij extreme droogte in de zomer.  

Locatie Permanent, dit jaar definitief ingericht. 

Visprotectie Er is een aanzuigkorf aan het uiteinde van beide leidingen aangebracht. 

Aanzuigkorf lengte: 100 cm; diameter: 60 cm; maaswijdte: 2,5x2,5 mm; diepte (tot 
bovenzijde korf): 3 dm 

Onttrekking De installatie was tijdens het bezoek niet in bedrijf. 

Stroomsnelheid De berekende stroomsnelheid bij de aanzuigkorf bedraagt gemiddeld ca. 
4 cm per sec. bij een effectief zeefoppervlak van 50% en een maximale 
onttrekking. 

Uiterlijk talud Betonnen damwand die ca. 0,3-0,4 m boven het wateroppervlak uitsteekt. 
Waterdiepte ca. 3 m. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Slib en zand. 

Overheersende stroomrichting in het kanaal tijdens bezoek: zuidoostelijk 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt
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Detail onttrekkingspunt 

 

 

Oever in noordwaartse richting Oever in zuidwaartse richting 

 

           Oever overzijde 
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8. Waterleiding Maatschappij Limburg 

Naam bedrijf:   Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. 
Adres:    Postbus 1060 
Woonplaats:   6201 BB Maastricht 
Telefoonnummer:  043 880 80 88 
Contactpersoon:  de heer Rob Scheepers 
Telefoonnummer:  0475 386 505 / 06 55 15 47 39 
Emailadres:   r.scheepers@wml.nl  
Kenmerk beschikking:   DLB 96/12008 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Lateraalkanaal Linne-Buggenum 
Kilometerraai:    2,600 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   5.600 m3 per uur; 134.400 m3 per dag 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 18:30 uur 

Algemeen Langs de oever van het kanaal is een pompgebouw geplaatst waarin de 
onttrekking plaats vindt.  

Locatie Permanent. De innamebuis heeft een diameter van 80 cm. 

Visprotectie In het onttrekkingswerk is een drijvend scherm aangebracht en voor de 
pompen bevindt zich een vuilrooster met een spijlafstand van 5 cm. 

Onttrekking De maximale onttrekking bedraagt 3.800 m3 per uur.  

Stroomsnelheid Tijdens het bezoek vond geen onttrekking plaats. Gemeten: < 5 cm per 
sec. (aan de kanaalzijde van het drijvende scherm), zeer waarschijnlijk 
veroorzaakt door passerende schepen. De berekende stroomsnelheid in 
de innamebuis bedraagt ca. 2,2 m per sec. bij een maximale onttrekking 
van 3.800 m3 per uur. Op de grens van het innamewerk en het kanaal is 
de gemiddelde stroomsnelheid dan ca. 10 cm per sec. 

Uiterlijk talud Besteende oever. 

Helling talud Diepte op 1 m uit de oever: > 1 m.          

Oevervegetatie Geen helofyten in het litoraal aanwezig. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Steenstort, zand en slib. 

Stroming De overheersende stroomrichting in het kanaal is noordelijk. 

Luchtfoto 
onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt
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Het innamewerk 

 

Detail onttrekking 

 

Drijvend scherm in de opening 

 

De kanaaloever  

 

           Detail kanaaloever 
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11. ENCI Nederland 

Naam bedrijf:   ENCI Nederland B.V. 
Adres:    Lage Kanaaldijk 115 
Woonplaats:   Maastricht 
Contactpersoon:  de heer Ing. Marc.J.M.Goderie (functionaris KAM-zorg) 
Telefoonnummer:  043 329 72 91 / 06 29 09 72 91 
Emailadres:   MGoderie@enci.nl  
Kenmerk beschikking:   LBRFR 21395 
Activiteit:    onttrekking + lozing 
Waterlichaam:    Maas, linkeroever 
Kilometerraai:    9,675 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   1.140 m3 per uur; 27.360 m3 per dag 
 
Datum bezoek 4 september 2007, ca. 11:00 uur 

Algemeen Schema waterstromen in het bedrijf 

Maaswaterstroom 2006 (x 1000 m3) naar Maaswaterriool

   naar gemeente- kmr. 9,900

   riool 2.369

proces verdamping

 persriool 2.369

56

B B

waswater wagens koelwater

3 2.369

B B

meetpunt 5 meetpunt 6

meetpunt 4

M

2.428

waterfilter- spoelwater maas

B berekend station

M meting

S schatten overstort maas

S

Maaswater- overloop Maaswater

pompstation pompstation

         naar Maasriool

van Maas op 9,675 km          kmr. 9,900

B meetpunt 1

 

Locatie Permanent, onttrekking vindt direct uit de Maas plaats. 

Onttrekking De maximale onttrekking bedraagt momenteel ca. 250 m3 per uur. Dat 
was eveneens de onttrekking tijdens het bezoek. 

Visprotectie In het inlaatwerk bevinden zicht twee zeven met een maaswijdte van 
achtereenvolgens 20 x 20 en 10 x 10 mm. 

Stroomsnelheid Onttrekking vindt plaats via een viertal openingen in de damwand van de 
kade. De natte doorsnede van elke opening is ca. 2 x 1,5 m. In totaal 
bedraagt de natte doorsnede van de onttrekking dus 12 m2. Het was niet 
mogelijk om vanaf de wal een stroomsnelheidsmeting uit te voeren. De 
berekende stroomsnelheid in het inlaatwerk bedraagt, bij een maximale 
onttrekking, gemiddeld 3 cm per sec. 

Uiterlijk talud De openingen voor zowel de onttrekking als de lozing zijn aanwezig in 
een stalen damwand. Waterdiepte 3 m.  

Oevervegetatie Geen helofyten in het litoraal aanwezig. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Zand en slib. 
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Stroming De stroming in de Maas is in noordelijke richting 

Lozing Het Maaswater wordt hoofdzakelijk gebruikt als koelwater (zie schema). 
Direct benedenstrooms van de lozing was tijdens het bezoek geen enkele 
verandering in het Maaswater zichtbaar. Temperatuurmetingen zijn 
tijdens het bezoek niet uitgevoerd. 

 

 

Links: Het onttrekkingspunt 

Boven: Onder de afdekplaten de roosters 

Onder: Het lozingspunt  
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13. Essent Water 

Naam bedrijf:   Essent Water B.V. 
Adres:    Voortstraat 19    Postbus 689  
Woonplaats:   6051 JP Maasbracht  5201 AR 's-Hertogenbosch  
Contactpersoon:  de heer Reinier Akkermans 
Telefoonnummer:  073 853 91 69 / 06 29 50 31 97 
Emailadres:   Reinier.Akkermans@essent.nl  
Kenmerk beschikking:   WR 2004-2786 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Maas, linkeroever 
Kilometerraai:    110,500 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   325 m3 per uur; 7.800 m3 per dag 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 09:30 uur 

Algemeen De onttrekking vindt plaats onder vrij verval via een buis met een 
diameter van 40 cm. Op ca. 22 m van de oever bevindt zich een 
pompput. 

Locatie Permanent 

Visprotectie De innamebuis is aan het uiteinde voorzien van een rooster met een 
spijlafstand van ca. 4 cm. Voor de pompen (vier stuks) is een filterplaat 
aangebracht met een breedte van 2,5 m en openingen van 3x3 mm 
(onderlinge hartafstand 6 mm). Het effectieve zeefoppervlak varieert met 
het stuwpeil. Bij een stuwpeil van 10,85 +NAP bedraagt het 
zeefoppervlak ca. 7,5 m2. 

Onttrekking Volgens opgave van het bedrijf schommelt de onttrekking tussen de 80 
en 150 m3 per uur.  

Stroomsnelheid Gemeten: 4-7 cm per sec. 
De berekende stroomsnelheid bij de aanzuigleiding bedraagt ca. 33 cm 
per sec. bij een onttrekking van 150 m3 per uur. Op 30 cm afstand 
bedraagt de berekende gemiddelde stroomsnelheid nog ca. 7 cm per 
sec.  

Uiterlijk talud Besteende oever. 

Helling talud Diepte op 1 en 2 m uit de oever: resp. 0,6 en 1,5 m.             

Oevervegetatie Geen helofyten in het litoraal aanwezig. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Stortsteen, zand en slib. 

Stroming De overheersende stroomrichting in het stuwpand is in noordelijke 
richting. 
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Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt

 

 

Onttrekkingpunt 

 

 

Pompput (rechts op de foto) 

 

Maasoever in noordelijke richting 

 

Maasoever in noordelijke richting 
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15. Kuypers Zand- en Grindbedrijf  

Naam bedrijf:   Kuypers Zand- en Grindbedrijf B.V. 
Adres:    Maasstraat 47 
Woonplaats:   5995 NB Kessel 
Contactpersoon:  de heer Ing. Stephan Westheim 
Telefoonnummer:  077 46212 77 
Emailadres:   sw@kuyperskessel.nl  
Kenmerk beschikking:   NDM 1993-3887 
Activiteit:    onttrekking + lozing 
Waterlichaam:    Maas, haven Kessel, linkeroever 
Kilometerraai:    92,860 en 92,870 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   800 m3 per uur; 19.200 m3 per dag 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 13:00 uur 

Algemeen Het water wordt gebruikt voor het wassen van grind. Op een drijvend 
ponton zijn 3 pompen geplaatst waarmee het water onttrokken wordt. 
Per werkdag wordt ca. 10.500 m3 per dag onttrokken. 

Locatie Permanent. Het ponton ligt in een inham in de haven achter een 
damwand waarin speten zijn uitgespaard om het water door te laten. 

Onttrekking De hoeveelheid water die werd onttrokken tijdens het bezoek was iets 
meer dan de helft van de maximale onttrekking. 

Visprotectie Er zijn om de inzuigopeningen gazen korven gemaakt met een 
maaswijdte van 8x8 mm om de inzuiging van grof materiaal tegen te 
gaan. 

Stroomsnelheid Gemeten: 5-8 cm per sec. voor de spleten in de damwand. 

Uiterlijk talud Damwand. Waterdiepte > 2 m. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Stortsteen, zand en slib. 

Stroming In de haven is geen permanente stroming aanwezig. 

Lozing Het spoelwater wordt geloodst in een relatief grote slibvang (zie 
luchtfoto van het onttrekkingpunt).  

Luchtfoto 
onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspunt

slibvang

lozingspunt
dam

onttrekkingspuntonttrekkingspunt

slibvang

lozingspuntlozingspunt
damdam

 



  Bijlagen 

 

 54 

 

Het innamepunt 

 

 

Korven rond de aanzuigleidingen 

 

De oever in noordwaartse 
richting 

 

De oever in zuidwaartse richting 

 

Het lozingspunt 
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De slibvang 
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16. KNP Fine Paper 

Naam bedrijf:  South African Pulp & Paper Industry (SAPPI). 
Adres:    Biesenweg 16 
Woonplaats:   6211 AA Maastricht 
Telefoonnummer:  043 382 22 22 
Contactpersoon:  de heer Welman 
Telefoonnummer:  043 382 23 89 
Emailadres:   henri.welman@sappi.com  
Kenmerk beschikking:   NDM 1993-21037 
Activiteit:    onttrekking + lozing 
Waterlichaam:    Maas, linkeroever 
Kilometerraai:    onttrekking kmr. 14,147 en lozing kmr. 14,317 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   5.400 m3 per uur; 129.600 m3 per dag 
 
Datum bezoek 3 juli 2007; ca. 12:00 uur 

Algemeen De onttrekking is bestemd voor proceswater en koelingsdoeleinden. Per 
uur wordt momenteel ca. 3.200 m3 Maaswater onttrokken: 2.200 m3 voor 
proceswater en 1.000 m3 voor koeling. 

Locatie Permanent. Het innamepunt ligt in een kade waar ook regelmatig 
schepen afmeren. De opening van het innamewerk heeft een nat 
oppervlak van ca. 8 m2. 

Visprotectie Bij de inname passeert het water eerst een vuilrooster met een 
spijlafstand van 2,5 cm, vervolgens een bellenscherm, opnieuw een 
vuilrooster met een spijlafstand van 2,5 cm, een harkzeef en tenslotte een 
bandzeef met een maaswijdte van ca. 3x3 mm. Het materiaal dat van de 
harkzeef en bandfilter wordt gespoeld komt in een goot terecht en wordt 
rechtstreeks afgevoerd naar de Maas. 

Onttrekking Tijdens het bezoek werd ca. 3.000 m3 water per uur aan de Maas 
onttrokken. 

Stroomsnelheid Het uitvoeren van een betrouwbare meting was vanaf de wal niet 
mogelijk. Gezien de grootte van het onttrekkingpunt in verhouding tot de 
omvang van het debiet, de stroming in de rivier en de aanwezige 
scheepvaart, lijken stroomsnelheidsmetingen vanaf de rivier weinig 
aanvullende informatie op te leveren met betrekking tot een eventueel 
aanzuigende werking van de onttrekking voor juveniele vis.  
De berekende gemiddelde stroomsnelheid in het innamewerk (2,7 x 2 m) 
bedraagt ca. 26 cm per sec. bij een onttrekking van 5.000 m3 per uur. Op 
een afstand van 5 cm bedraagt deze nog ca. 5 cm per sec.  

Uiterlijk talud Stalen damwand. Waterdiepte ca 3 m. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Zand en slib. 

Stroming De overheersende stroomrichting in het stuwpand is noordelijk. 

Lozing De lozing is geïnspecteerd op 4 september (ca. 09:00 uur). Er was in de 
nacht van 3 op 4 september door een calamiteit een flinke hoeveelheid 
gips in het bedrijfswater terecht gekomen. Dit was mede de oorzaak dat 
het geloosde water niet helder was.  
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Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt

 

 

Het innamepunt 

 

 

Bovenaanzicht innamepunt 

 

Omgeving innamepunt 
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Het lozingspunt in de Maas. Duidelijk zichtbaar is een grijze verkleuring in het water. 

 

Foto van het lozingspunt genomen vanaf de linker oever. 
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17. Maatschap van Appeven 

Naam bedrijf:   Fruitbedrijf Maatschap van Appeven 
Adres:    Groeneweg 1 
Woonplaats:   6049 CE Herten 
Telefoonnummer:  0475 334 810 
Contactpersoon:  de heer Van Appeven 
Emailadres:   info@appeven.nl  
Kenmerk beschikking:   LBRFR 10.459 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Maas, rechteroever 
Kilometerraai:    77,300 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   260 m3 per uur; 6.240 m3 per dag 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 14:00 uur 

Algemeen Onttrekken t.b.v. nachtvorstberegening. De onttrekking vindt plaats onder 
vrij verval. Op ca. 50 m van de oever bevindt zich een pompput. 

Locatie Permanent. Onttrekking vindt plaats in een jachthaven. 

Visprotectie In het onttrekkingspunt bevindt zich een rvs zeefplaat van 2x1 m (breedte 
x hoogte) met een maaswijdte van ca. 2x2 mm.    

Onttrekking De installatie was tijdens het bezoek niet in bedrijf. 

Stroomsnelheid De berekende stroomsnelheid in het innamewerk bedraagt gemiddeld ca. 
7 cm per sec. bij een effectief zeefoppervlak van 50% en een maximale 
onttrekking. 

Uiterlijk talud Terrestrische vegetatie tot aan de waterlijn. 

Helling talud Diepte op 1 en 2 m uit de oever: resp. 0,6 en 1,5 m. 

Oevervegetatie Geen helofyten in het litoraal aanwezig. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Stenen, zand en slib 

Stroming In de haven is geen permanente stroming aanwezig. 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt
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Het onttrekkingspunt in de jachthaven 
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22. Nederlandse Draadindustrie 

Naam bedrijf:   Nederlandse Draadindustrie, thans Nedri Spanstaal B.V. 
Adres:    Postbus 3040  Groot Egtenrayseweg 13 
Woonplaats:   5902 RA Venlo   5928 PA Venlo 
Telefoonnummer:  077 387 74 77  
Contactpersoon:  de heer Van de Kerkhof 
Telefoonnummer:  077 387 74 42 
Emailadres:   g.vd.kerkhof@nedri.nl  
Kenmerk beschikking:   LBRFRB 10144 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Maas, linkeroever 
Kilometerraai:    109,700 
Maximale onttrekking:   180 m3 per uur; 4.320 m3 per dag 
Aantal plaatsen:   1 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 10:30 uur 

Algemeen Onttrekking en lozing op hetzelfde punt. De inlaat, buisdiameter 40 cm 
(uitw.), ligt op ca. 12 m uit de oever; de uitlaat op ca. 12 tot 24 m (buis 
met diameter 30 cm voorzien van openingen met elk een oppervlak van 
minimaal 0,075 m2). Beide leidingen liggen ca. 1 m onder water en zijn 
voorzien van een eindflens. Het eindstuk van de inlaat (ca. 1 m) in 
voorzien van openingen met een diameter van 20 cm. 

Locatie Permanent. De onttrekking vindt plaats onder vrij verval. Op ca. 200 m 
van de oever bevindt zich een pompput. 

Tekeningen 
van de inname- 
(boven) en 
lozingspijp 
(onder) 

 

 

Visprotectie In de pompput is vóór de pomp een vuilrooster aangebracht. 

Onttrekking De werkelijke onttrekking bedraagt ca. 50 m3 per uur. Het bedrijf leverde 
de volgende onttrekkingsgegevens aan: 
02-07-07 (13:30 uur) 38 m3 per uur,  
03-07-07 (12:30 uur) 60 m3 per uur,  
04-07-07 (12:30 uur) 54 m3 per uur,  
05-07-07 (11:20 uur) 65 m3 per uur,  
06-07-07 (13:00 uur) 30 m3 per uur. 

Stroomsnelheid Niet bepaald tijdens het bezoek.  
Het meten van de stroomsnelheid bij de inname wordt bij deze onttrekking 
niet relevant geacht gezien de ligging van het onttrekkingspunt in de 
rivier. De berekende stroomsnelheid bij de aanzuigopeningen in de 
aanzuigleiding bedraagt ca. 25 cm per sec. bij een maximale onttrekking. 
Op een afstand van 25 cm is de gemiddelde stroomsnelheid gereduceerd 
tot  2 cm per sec. 
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Uiterlijk talud Besteende oever. 

Helling talud Diepte op 1 m uit de oever: ca. 1,5 m. 

Oevervegetatie Géén helofyten in het litoraal aanwezig. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten. 

Substraat Stenen, zand en slib 

Stroming De overheersende stroomrichting in het stuwpand is noordelijk. 

Luchtfoto 
onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt

 

 
Onttrekkingspunt in de Maas 
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Maasoever in noordwaartse richting 

 
Maasoever in zuidwaartse richting 
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26. Veehouderij Verstegen 

Naam bedrijf:   Veehouderij J. Verstegen B.V 
Adres:    Klaphekken 7 
Woonplaats:   5821 AR Vierlingsbeek 
Telefoonnummer:  0478 634 100 / 06 28 84 40 12 
Emailadres:    
Kenmerk beschikking:   NDM 1994-22616 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Maas  
Kilometerraai:    141,380 tot 142,060 
Aantal plaatsen:   6 in de vergunning aangegeven 
Maximale onttrekking:   150 m3 per uur; 3.600 m3 per dag 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 08:00 uur 

Algemeen Het onttrokken water is bestemd voor beregening. Ontrekking vindt 
volgens de vergunning plaats met een mobiele pomp op de kmraaien 
141,380, 141,450, 141,560, 141,900 en 142,060.  

Locatie Op drie punten is een permanente leiding (diameter ca. 15 cm) aanwezig. 
Het uiteinde van deze leiding ligt ca. 1 tot 1,3 m boven het stuwpeil. Bij 
vraag naar beregening wordt op de leidingen een mobiele pomp 
aangesloten.  

Visprotectie Het uiteinde van de aanzuigslang van de mobiele pomp is voorzien van 
een korf die gemaakt is van een wasmachinetrommel. 

Aanzuigkorf lengte: 27 cm; diameter: 45 cm; maaswijdte: Ø 5 mm 

Onttrekking De installatie was tijdens het bezoek niet in bedrijf. 

Stroomsnelheid De berekende stroomsnelheid bij de openingen in de aanzuigkorf 
bedraagt gemiddeld ca. 20 cm per sec. bij een effectief zeefoppervlak van 
50% van de korf en een maximale onttrekking op één locatie. Op een 
afstand van 10 en 20 cm van de korf is de stroomsnelheid reeds 
gereduceerd tot resp. 4 en 2 cm per sec. 

Uiterlijk talud Besteende oever. 

Helling talud Diepte op 1 en 2 m uit de oever: resp. 0,4 en 1,5 m. 

Oevervegetatie Geen helofyten in het litoraal aanwezig. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Stenen, zand en slib 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntenonttrekkingspuntenonttrekkingspunten
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onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt

 

Ligging onttrekkingspunt in de oever. 

 

 

Vegetatie op de oever 

 

               Uiteinde vaste leiding 
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31. Van Horen 

Naam bedrijf:   Van Horen, heren J. en G. 
Adres:    Kanaalstraat 56 
Woonplaats:   5986 AG Beringe 
Telefoonnummer:  077 30 71 654 
Contactpersoon:  de heer Van Horen 
Kenmerk beschikking:   LBRFRB 1276 / LBRFRB 7969 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Noordervaart, zuidoostzijde 
Kilometerraai:    14,680 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   240 m3 per uur; 5.760 m3 per dag 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 11:30 uur 

Algemeen Beschikking LBRFRB 7969 is een wijziging op de beschikking LBRFRB 
1276. De onttrekkingshoeveelheid en plaats van de onttrekking is in de 
meest recente beschikking niet gewijzigd. 

Locatie Permanent, de leiding heeft een diameter van ca. 20 cm. 

Visprotectie Er is een korf aanwezig op de aanzuigopening. Deze heeft een lengte 
van ca. 60 cm en een diameter van ca. 50 cm. 

Aanzuigkorf Maaswijdte: ca. 2x2 mm 

Onttrekking De installatie was tijdens het bezoek niet in bedrijf. 

Stroomsnelheid De berekende stroomsnelheid bij de aanzuigkorf bedraagt gemiddeld ca. 
14 cm per sec. bij een effectief zeefoppervlak van 50% en een maximale 
onttrekking. 

Uiterlijk talud Betonnen damwand, waterdiepte ca. 2-2,5 m 

Waterplanten In het kanaal een dichte begroeiing met aarvederkruid, fonteinkruiden en 
flap.  

Substraat Zand en slib 

Stroomrichting in het kanaal tijdens het bezoek: noordoost 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt
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Linksboven: Vegetatie in de Noordervaart 

Rechtsboven: Innamepunt 

Onder: Detail innamepunt 
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34. Budel Zink  

Naam bedrijf:   Zinifex Budel Zink B.V. 
Adres:    Hoofdstraat 1   Postbus 2001 
Woonplaats:   6024 AA Budel-Dorplein 6020 AA Budel 
Telefoonnummer:  0495 512 911 
Contactpersoon:  de heer Simon Pustjens 
Telefoonnummer:  0495 512 225 
Emailadres:   simon.pustjens@zinifex.com  
Kenmerk beschikking:   DLB 1999/16463 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Zuid-Willemsvaart, linkeroever 
Kilometerraai:    50,260 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   400 m3 per uur; 9.600 m3 per dag 
 
Datum bezoek 2 juli 2007; ca. 16:00 uur 

Algemeen Onttrekking vindt plaats in een haven die bij het bedrijf hoort en in 
verbinding staat met de Zuid-Willemsvaart. De onttrekking vindt plaats 
onder vrij verval. Op ca. 150 m van de oever bevindt zich een pompput. 

Locatie Permanent. De inname-opening heeft een nat oppervlak van ca. 0,75 m2  

Visprotectie Het innamepunt is voorzien van een stalen rooster met openingen van 
10x10 mm. 

Onttrekking Op 1 juli is gemiddeld 88 m3 per uur kanaalwater onttrokken en op 2 juli 
bedroeg de onttrekking gemiddeld 85 m3 per uur. 

Stroomsnelheid Gemeten: <5 cm per sec. 
De berekende stroomsnelheid bij in het innamepunt bedraagt ca. 3 cm 
per sec. bij een onttrekking van 85 m3 per uur. 

Uiterlijk talud Betonnen damwand, diepte haven ca. 2,5 m. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten. 

Substraat Zand en slib. 

Opmerking Door het vrije verval waaronder de onttrekking plaats vindt is slechts een 
debiet haalbaar van ca. 150 m3 per uur. 

Stroming In de haven is geen permanente stroming aanwezig. 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 
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Links: Het innamepunt 

Midden onder: Omgeving innamepunt 

Onderste foto: De haven van Budel-Dorplein 
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37. D.S.M 

Naam bedrijf:   EdeA B.V. 
Adres:    Postbus 603     Kampstraat 101 
Woonplaats:   6160 MH Geleen  6163 HE Geleen 
Contactpersoon:  de heer Johan van Mourik de heer Ing. D.H. (Hai) Vu 
Telefoonnummer:  046 47 66 475   046 47 66 705 
Emailadres:       hai.vu@dsm.com  
Kenmerk beschikking:   HID 1992-3136 
Activiteit:    onttrekking 
Waterlichaam:    Julianakanaal 
Kilometerraai:    14,830 
Aantal plaatsen:   1 
Maximale onttrekking:   9.000 m3 per uur; 21.600 m3 per dag 
 
Datum bezoek 3 juli 2007; ca. 16:00 uur 

Algemeen De onttrekking vindt plaats in de haven van Stein, een verbreding in het 
Julianakanaal. 

Locatie Permanent 

Visprotectie De inname vindt plaats onder vrij verval, via een duiker van 4x4 m, naar 
een pomput. Het water passeert eerst een voorzeef, vervolgens een 
schraper- en een korfband zeef met een visafvoer voorziening voordat 
verdere bewerkingen plaatsvinden. De voorzeef bestaat uit horizontaal en 
verticaal geplaatste roosterstaven; de schraperzeef heeft verticaal 
geplaatste roosterstaven en de korfbandzeef heeft een maaswijdte van 
0,4 mm. 

Onttrekking De onttrekking bedroeg tijdens het bezoek 4.500 m3 per uur. 

Stroomsnelheid Er kon tijdens het bezoek vanaf de wal geen stroomsnelheidsmeting 
worden uitgevoerd. De berekende stroomsnelheid in het innamewerk 
(natte doorsnede 1,22 x 1,22 m) bedraagt bij een onttrekking van 4.500 
m3 per uur ca. 83 cm per sec. Op een afstand van 1 meter is de 
gemiddelde stroomsnelheid nog ca. 8 cm per sec. 

Uiterlijk talud Stalen damwand. Waterdiepte ca 4 m. 

Waterplanten Geen ondergedoken waterplanten aangetroffen. 

Substraat Zand en slib, plaatselijk harde bodem. 

Stroming De overheersende stroomrichting in het kanaal is in noordelijke richting, 
deze werd tijdens het bezoek geschat op 20-30 cm per sec. 

Luchtfoto onttrekkingspunt 
(Google earth) 

onttrekkingspuntonttrekkingspuntonttrekkingspunt
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Innamepunt 

 

Bovenaanzicht innamepunt 

 

 

Omgeving innamepunt  noordwaarts 

 

 

Omgeving innamepunt zuidwaarts 
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