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Nieuwsbericht  
Aanleg vispassage Molenplas van start 
 

Een nieuwe beek voor de vissen 
 
Midden december gaan Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat aan de slag om een vispassage aan 
te leggen langs de Molen- en Biltplas in Stevensweert. Momenteel ontbreekt in de plassen de 
lokstroom voor de vissen. Daarom wordt er een nieuwe beek naast de plassen aangelegd, zodat de 
vissen een duidelijke zwemroute krijgen. Via deze route kunnen de vissen vanuit de Maas hun 
paaigebieden in de bovenloop van de Geleenbeek bereiken. Dat gebeurt in de bestaande natuur aan 
de oostkant van de Molenplas en de Biltplas. Daar wordt een passage in de vorm van een beek van 
circa 2 km lang gerealiseerd. We doen dit in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Dankzij deze 
vispassage kunnen vissen makkelijker vanuit de Maas naar de Oude Maas en verder landinwaarts 
naar de Geleenbeek zwemmen. Nu raken vissen regelmatig verdwaald in de Molenplas en bereiken 
ze hun paaigronden niet. Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat slaan samen met terreinbeheerder 
Natuurmonumenten de handen ineen om dit knelpunt op te lossen. 
 
De aanleg  
De afgelopen maanden zijn Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten druk bezig 
geweest met de voorbereiding van dit project. Midden december is aannemer Van de Biggelaar 
gestart met het inrichten van het werkterrein. Vanaf eind december beginnen de 
graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe beek. Op verschillende plekken komen 
oversteekplaatsen voor wandelaars. Ook komen er doorwaadbare plaatsen voor grote grazers. Zo 
kunnen de Galloway-runderen en de Konikpaarden van de ene naar de andere kant van de beek 
lopen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond. Hierna kan er weer gewandeld 
worden in dit gebied. 
 
De uitvoering  
 Door de hoge waterafvoeren van juli 2021 is er zand, klei en grint afgezet. De monding van de Oude 
Maas is hierdoor verplaatst. In overleg met Natuurmonument en Rijkswaterstaat is besloten die 
nieuwe natuurlijke ontwikkeling niet te veranderen. De aanleg van de nieuwe beek wordt aangepast.  
Het deel van het gebied waar wordt gewerkt, is tijdens de uitvoering voor de veiligheid afgesloten 
voor sportvissers. De vissteiger én de parkeerplaats van Natuurmonumenten zijn dan niet 
bereikbaar. Ook kunnen machines en vrachtauto’s in het terrein tijdens de werkzaamheden voor 
geluids- en stofoverlast zorgen. 
 

Omleiding wandelroute 

Tijdens de werkzaamheden blijft de oostzijde van het natuurgebied afgesloten voor publiek. Met 

borden is een omleidingsroute weergegeven. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.waterschaplimburg.nl/vispassagemolenplas. 

 

Meer info 

Met vragen of meldingen over het natuurgebied de Molenplas en de omleidingsroute kunt u terecht 

bij maasvallei@natuurmonumenten.nl. Wilt u meer informatie over de werkzaamheden voor de 

aanleg van de vispassage? Dan meldt u zich bij Waterschap Limburg 

projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.  
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