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Meer weten?
•	 Handboek Cyclisch Beheer, natuur en veiligheid in de praktijk. Peters, B. E. 

Kater & G. Geerling, 2006. In opdracht van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat,  
Ark en RUN. 

•	 Inrichtingsplan Keentse Waard. DLG-Noord-Brabant.
•	 Inrichtingsplan Hemelrijkse Waard. Royal Haskoning/Bureau Drift, 2009.  

In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg.
•	 Inrichtingsplan Batenburg. Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg.

•	 Kansrijkdom voor rivierecotopen vanuit historisch morfologisch perspectief. 
Rijntakken, Maas en Benedenrivieren. Middelkoop, H., E. Stouthamer, M. 
Schoor, H. Wolfert & G. Maas, 2003 NCR-publicatie. Universiteit Utrecht,  
Alterra en RWS/RIZA.

•	 Variabel stuwregime in het stuwpand Lith en ecologische perspectieven voor 
de Hemelrijkse Waard. Peters, B. en A. Klink, 2005. Bureau Drift in opdracht van 
RWS-Limburg.
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Ligging: Maastraject tussen Mook en Lith

Type rivierdal: Meanderende laaglandrivier (gestuwd). 

Eigenheid en kenmerkende geologie
Nadat de Maas Noord-Limburg heeft gepasseerd, knikt ze naar 
het westen om in het laagland van de Hollandse Delta uit te  
stromen. Hier krijgt de rivier een nog kleiner verhang en vormt  
ze breed uitwaaierende meanderbogen. Wanneer dergelijke  
boogmeanders doorbreken, blijft er een hoefijzermeer achter  
in de overstromingsvlakte (bijv. de Oude Maas tussen Dieden  
en Megen). Lokaal lagen zandplaten in de Maas, die konden  
uitgroeien tot een eiland (een ‘middelwaard’), zoals bij Oijen en 
Ravenstein. Hieromheen lagen kleine nevengeulen. 
Sinds de jaren ‘20 is de Bedijkte Maas rechtgetrokken en zijn alle 
grote meanderbogen afgesneden van de rivier. In veel gevallen 
werden ze opgevuld met grond die vrij kwam bij de kanalisaties. 
De opgevulde Maasmeanders zijn nog goed in het landschap  
herkenbaar, en inmiddels zijn enkele van hen weer open  
gegraven (Batenburg, Keent). 
Door de aanleg van stuwen in de jaren ’30 veranderde het  
riviersysteem structureel van karakter. Het grondwaterpeil ging 
omhoog, vaak tot ruim boven het niveau van oude zandbeddingen. 
Kenmerkende waterstandfluctuaties en stromende omstandig-
heden verdwenen. Hierdoor is de Bedijkte Maas tegenwoordig 
vooral geschikt voor de ontwikkeling van laagdynamisch rivier-
moeras in geulen en oude boogmeanders.  

Inrichtingconcepten

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
• Oude Maasmeanders/hoefijzermeren: Op verschillende plaatsen 

kunnen de oude maasmeanders weer open gegraven worden  
en ontwikkelen tot riviermoeras; van nature staan afgesneden 
meanderbogen al snel niet of nauwelijks meer in contact met  
de rivier; dit heeft ook de voorkeur bij de ontwikkeling van rivier-
moeras. Diepte en breedte zijn goed te herleiden uit de natuur-
lijke breedte van de meanders en de ligging van het zandpakket. 
Soms is door de hoge opstuwing een ondiepere vergraving dan 
tot op het zand te verkiezen (bijv. Hemelrijkse waard). Waar  
mogelijk kan de werking van rivierkwel benut worden. 
•	Hoogwatergeulen: Lokaal kunnen hoogwatergeulen worden 

aangelegd, vooral op plaatsen waar oude eilanden/middelwaarden 
hebben gelegen. Dimensies zijn soms door reliefvolgend afgraven 
van onder de kleilaag herleidbaar, maar niet altijd. Logische 
breedte: ca. 10 tot 40 meter; maximale diepte 0,5 tot 1,5 meter. 
•	Uiterwaardverlaging: Door uiterwaardverlaging tot op plas-

drasniveau (ca. 0,5 m onder stuwpeil, zo mogelijk met variabel 
stuwpeil) kan op uitgebreide schaal ondiep riviermoeras  
ontstaan. Dit is vooral kansrijk net bovenstrooms van stuwen, 
waar het waterpeil een constant hoog niveau heeft. 

Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren: 
Stromende nevengeulen zijn door het gestuwde karakter van  
de rivier niet meer kansrijk, behalve in een enkele situatie  
stuwpasserend.
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Inrichtingsplan nieuw moerasgebied Hemelrijkse Waard  
(sterk verstuwde situatie rond oude maasmeander)
Ontwerp: Royal Haskoning / Bureau Drift.
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 De Bedijkte Maas
Verstilde hoefijzermeren en moeras(geulen) Smart riverS
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