
Morfologisch inactieve zandrivier met beperkte getijdeninvloed

Wel kansrijk en kenmerkend is het ontgraven van de verlande restgeulen. Het 

patroon van deze geulen is zowel op de geomorfologische kaart, als in het 

veld nog goed herkenbaar. 

Bij het ontgraven van deze geulen dient de keuze te worden gemaakt in het 

al dan niet aantakken op de Afgedamde Maas. Bij eenzijdig aantakken is het 

ontstaan van getijdenkreken met beperkte getijdedynamiek een optie, met 

kansen voor brede rietzones op de oevers. Daarnaast kunnen de geulen ook 

in geisoleerde (niet aangetakte) vorm worden aangelegd. 

Deze strangen bezitten vaak een goed ontwikkelde watervegetatie vanwege 

het laagdynamische karakter. 

Een verdere bijdrage aan natuurherstel is het ontstenen van de rivieroever, 

waardoor er weer ruimte komt voor de vorming van strandjes en rietoevers. 

Mogelijk moeten hier wat tijdelijke beschermmaatregelen getroffen worden 

om de golfdynamiek te dempen en de ganzenvraat binnen de perken te 

houden.

Naast inrichting heeft de verwerving van oeverwallen en rivierduinen hoge 

prioriteit, voor zover nog geen eigendom van Staatsbosbeheer. Hier kan bij 

een extensief graslandbeheer herstel van het stroomdalgrasland plaatsvinden.

Een specifieke kans voor de uiterwaarden langs de Afgedamde Maas doet zich 

voor waar het gaat om ooibosontwikkeling. In tegenstelling tot vrijwel alle 

andere riviertakken in ons land heeft de Afgedamde Maas heeft geen 

stroomvoerende, maar enkel een waterbergende functie. Dit gegeven  biedt 

mogelijkheden voor grootschalige ontwikkeling van diverse vormen van 

ooibos, zowel hardhout als zachthout.  Vooral kansrijk daarvoor zijn 

Arkenswaard en de Doornwaard, waarbij ooibosontwikkeling kan aansluiten 

op  bestaande bossen, zoals het parkbos bij Nederhemert- zuid. 

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 

• Ontgraven/verjongen oude restgeulen tot geisoleerde strangen of 

eenzijdig aangetakte getijdekreken met flauwe taluds. Breedte 10 a 30 m, 

diepte 0,5 tot max 1,0 m bij lage zomerafvoer Maas;

• Ontstenen en verflauwen rivieroevers;

• Herstel van de stroomdalgraslanden. Na verwerving moet een 

herstelprogramma voor de oeverwallen en rivierduinen in gang worden 

gezet, bijvoorbeeld in de vorm van afplaggen van de verrijkte bovengrond 

(20-30 cm), gevolgd door een extensief begrazingsbeheer; 

• Stimuleren spontane ontwikkeling van ooibos door het verwijderen zode 

in combinatie, gevolgd door zeer extensieve begrazing. De bodemopbouw 

(klei of zand) in samenhang met de gemiddelde jaarlijkse 

overstromingsduur bepaalt uiteindelijk het type ooibos dat zal ontstaan.

Relatie met overstromingsduur: 

- droog hardhoutooibos: < 10 dagen overstroming = hoger dan 1,90  

m + NAP

- vochtig essen-iepenbos: 10 - 50 dagen overstroming = 0,95 – 1,90 

m + NAP

- zachthoutooibos: 50 - 150 dagen overstroming = 0,70 - 0,95 m + NAP 

- wilgenvloedbos staat onder invloed van de dagelijkse getijdebeweging 

= 0,70 -0,80 m + NAP 

Referentiegebieden / uitgevoerde projecten

• Aangevulde plas Doornwaard
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Ligging:

De Afgedamde Maas en het Heusdensch kanaal tussen Heusden en de 

Wilhelminasluis bij Andel.

Type rivierdal:

Oorspronkelijke benedenloop van de zandrivier de Maas met forse 

getijdebeweging, inmiddels door de aanleg van de Wilhelminadam en de 

afsluiting van het Haringvliet vrijwel zonder stroming en met sterk 

afgenomen getijdedynamiek. 

Eigenheid en kenmerkende geologie:

Tot in de vroege Middeleeuwen volgde de Maas een loop die ongeveer 

overeenkomt met die van de huidige Bergsche Maas. In de eerste helft van 

de Middeleeuwen ontstond een zijtak van de Maas in noordelijke richting, 

van Well via Wijk en Veen naar Andel. In de 12e eeuw werd de verbinding 

met de Waal ter hoogte van Woudrichem gegraven. 

In morfologisch en hydrologisch opzicht was de Andelse Maas (nu 

Afgedamde Maas genoemd ) daarmee de voorzetting van de Getijdenmaas, 

met vergelijkbare kenmerken in de zin van de aanwezigheid van 

oeverwallen, geulen en kreken met een forse getijdenslag. In 1904 werd de 

Andelse Maas afgesloten en hiermee verdween het stromende karakter 

van de rivier grotendeels. Het Heusdens Kanaal verbindt de Bergsche Maas 

nog met de Afgedamde Maas. Tot 1970 was er in de Afgedamde Maas 

sprake van getijslag van circa 1,2 m. In 1970 werd het Haringvliet echter 

afgesloten, waarmee naast de rivierdynamiek ook de getijdendynamiek uit 

de rivier verdween. 

De Afgedamde Maas van nu is te beschouwen als een voormalige zandrivier 

met zwakke getijdenbeweging (nog slechts 20-30 cm), waarbij het 

merendeel van de voor een getijderivier kenmerkende rietgorzen is 

verdwenen. Het getijdenkarakter is nog terug te vinden in enkele, deels 

verlande, kreken. In deze kreken en langs de rivieroevers vinden we nog 

spaarzaam enkele vertegenwoordigers van zoetwatergetijdenatuur als de 

spindotter en de driekantige bies.

Het karakter van de zandrivier is nog steeds terug te vinden in de strangen, 

oeverwallen en rivierduinen, waarvan nog fraaie voorbeelden liggen de 

Doornwaard en de Wijksche waard. De oeverwallen en rivierduinen zijn 

kalkrijk en betreffen afzettingen van het Waalsysteem dat in het verleden 

via een verbinding ter hoogte van Heerewaarden een bijdrage leverde aan 

de Maasafvoeren. Deze kalkrijke, droge afzettingen waren de groeiplaatsen 

van fameuze stroomdalgraslanden. Door zandwinning, het omzetten van 

graslanden in akkers en intensief agrarisch gebruik is dit ecotoop 

grotendeels verloren gegaan.

Inrichtingsconcepten:

Bij de planvorming moet worden ingespeeld op de kenmerken van de 

Afgedamde Maas als een morfologisch inactieve zandrivier met beperkte 

getijdeninvloed. Een toename van de getijdenbeweging bij een alternatief 

Haringvlietsluizenbeheer lijkt ook op langere termijn niet aan de orde. 

Het onlangs genomen Kierbesluit draagt niet bij aan de getijdendynamiek: 

herstel van de oorspronkelijk aanwezige getijdennatuur is dan ook zowel in 

kwalitatief als kwantitatief opzicht onbereikbaar. Ook het inspelen op de 

dynamiek van een zandrivier is niet langer aan de orde: zo is  door het 

ontbreken van stroming de aanleg van tweezijdig aangetakte nevengeulen 

weinig zinvol. 
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