De Getijdenmaas
Kleine zandrivier met scala aan geulen
Ligging: Maastraject tussen Lith en Ammerzoden
Type rivierdal: Meanderende laaglandrivier met afgezwakt getijde.
Eigenheid en kenmerkende geologie
Stroomafwaarts van de stuw van Lith wordt de Maas weer een vrij
afstromend zandrivier. De morfologie van dit riviertraject werd lange
tijd bepaald door de verbinding met de Waal bij Heerewaarden, die
bij hoogwater veel water via de Getijdenmaas afvoerde. Hierbij werd
ook kalkrijk zand aangevoerd, dat in eilanden, zandplaten en oeverwallen werd afgezet. De bedding vormde een afwisseling van grote
zandplaten, nevengeulen, ‘middelwaarden’ en hoogwatergeulen.
Daarnaast bepaalde getijdenwerking van 1 a 1,5 meter het karakter
van dit riviertraject.
Sinds 1856 is de verbinding met de Waal bij Heerewaarden
afgesloten en in 1904 werd met de aanleg van de Bergsche Maas,
de Waal definitief afgekoppeld van het Maassysteem. Ook werden
enkele meanderbochten in die periode rechtgetrokken (Alem,
Hedel). Hierdoor heeft de Getijdenmaas niet meer de morfologische
potenties van voor 1850. De getijdenwerking is bovendien terug
gebracht tot maximaal 30 cm en de vaargeul is genormaliseerd. In
de tweede helft van de 20e eeuw zijn veel uiterwaarden vergraven
ten behoeve van diepe zandwinning, waardoor geomorfologische
structuren verdwenen zijn.

Smart Rivers

Nevengeulen en hoogwatergeulen: Vanuit de actuele systeemkenmerken kunnen zowel stromende nevengeulen als eenzijdig
en zelfs niet-aangetakte hoogwatergeulen kenmerkend zijn voor
de Getijdenmaas. Veel hangt hierbij af van de lokale omstandig
heden en geomorfologie en steeds is een lokale systeemanalyse
belangrijk om een ontwerpkeuze te maken. Geulen zijn vaak kansrijk rond middelwaarden/eilanden, voor zover nog onvergraven.
Dimensies kunnen door reliefvolgend ontgraven bepaald worden.
Logische breedte: ca. 10 tot 40 meter; maximale diepte 0,5 tot
1 meter.
Rond Heerewaarden kan het benutten van rivierkwel vanuit de
Waal leidend zijn in inrichtingsplannen.
Oeverwalherstel: gekoppeld aan uiterwaardinrichting en
verwijderen van oeverbestorting kunnen zandige oeverwallen
langs de Getijdenmaas opnieuw geactiveerd worden. Historisch
beschouwd vormt de Getijdenmaas een zijtak van de Waal met
vergelijkbare karakteristieken.

Mussenwaard (Hedelse Benedenwaarden)

Referentiegebieden/projecten
• Nog geen referentieprojecten voor nieuwe geulen aangelegd;
binnenkort wordt een hoogwatergeul in de Empelse Waard
aangelegd.
• De komende jaren wordt de oeverdam tussen de zandplas en
de Maas bij Heerwaarden verlaagd om zo weer oeverwalvorming
op gang te brengen.

Inrichtingsconcepten
Belangrijk leidend principe voor de aanleg van inrichtingsprojecten is reliefvolgend ontkleien, waarbij onderliggende
zanden vrij gelegd worden. Veel structuren van de zandrivier
zijn nog onder de kleilaag voor handen.  

Getijdenmaas rond 1840,
met open verbinding met de Waal

Getijdengeul Hedelse Bovenwaarden

Inrichtingsplan voor de Mussenwaard bij Hedel
Een volledig systeemeigen variant met een reliëfvolgende nevengeul die mag aanzanden
in de binnenbocht van de Maas (A en B) en een variant die iets minder reliefvolgend/
systeemeigen is, maar de doorstroomcapaciteit en delfstofwinning maximaliseert,
maar wel binnen het concept van stromende/aanzandende nevengeulen (C)

Hoogwatergeul Empelse Waard
(ontwerp Jos Rademakers)

Meer weten?
• Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de
landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied.
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst
Landelijk Gebied.
• Handboek Cyclisch Beheer, natuur en veiligheid in de praktijk. Peters, B. E.
Kater & G. Geerling, 2006. In opdracht van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Ark
en Radboud Universiteit Nijmegen.
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