
Kunstmatige benedenloop door cultuurlijk rivier- en zeekleilandschap

De oeververdediging blijft grotendeels gehandhaafd en wordt omgevormd tot 

een vooroeververdediging. Op een aantal plaatsen worden kades verlaagd of 

verwijderd. 

Dit toekomstbeeld is niet afhankelijk van actief vegetatie beheer. 

Op kleine schaal is het scenario dynamische procesnatuur leidend geweest bij 

de recent ingerichte noordoever van het Oude Maasje, als onderdeel van het 

Ruimte voor de Rivierproject Overdiepse polder.

Strategie II: Laagdynamische natuur met patroonbeheer

Een tweede ontwikkelingskoers is het behoud van de huidige 

verkavingsstructuur en de isolatie van de uiterwaarden ten opzichte van het 

zomerbed. Dit betekent dat de huidige structuur van bekade uiterwaarden 

behouden blijft. Eventueel kan ondiepe vergraving en beeindiging van de 

onderbemaling lokaal voor de gewenste vernatting zorgen. Onder deze laag-

dynamische omstandigheden kunnen zich natte graslanden en moerassen 

ontwikkelen. De huidige inrichting en beheer van in de Gansooiensche 

uiterwaard is hier een voorbeeld van.

Gezien de te behalen natuurwinst in de zin van introductie van dynamische 

processen als stromend water en de getijdenbeweging en de ontwikkeling 

van uitgestrekte rietmoerassen verdient het eerst beschreven scenario de 

voorkeur. Daarmee wordt aangesloten op het deltakarakter van de Amer. 

De Bergsche Maas wordt daarmee een waardevolle schakel tussen de 

Getijdemaas, die vooral het karakter van een zandrivier heeft en het 

Deltakarakter van Amer en Biesbosch.

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 

Indien gekozen wordt voor het scenario “dynamische procesnatuur” passen 

daar de volgende inrichtingsmaatregelen bij:

Traject Hedikhuizen-Genderen:

• Benutten rivierdynamiek door de aanleg van meestromende nevengeulen 

en lokaal ook getijdenkreken. De nevengeulen zijn 10-30 m breed, bezitten 

flauwe taluds en hebben een waterdiepte van 0,50 tot 1,0 m bij lage 

Maasafvoeren. De geulen snijden zoveel mogelijk de zandondergrond aan. 

Vaak is dit echter niet mogelijk door de dikke kleilaag en het is dan ook 

geen randvoorwaarde. Wat betreft het trace van de geulen moeten 

terreindepressies worden opgezocht. Ook dit zal op veel plekken 

onmogelijk zijn doordat de kunstmatige, gegraven loop van de Bergsche 

Maas vaak dwars op geomorfologische elementen in de ondergrond loopt. 

Als het wel mogelijk is, is dat met name in de laaggelegen 

poldervaaggronden. De hoger gelegen oeverwallen worden niet vergraven.  

Wel is het wenselijk om hier de verrijkte bovengrond af te graven (20-30 

cm);

• Verwijderen oeververdediging en vervangen door kribben. Deze maatregel 

leidt tot de vorming van strandjes. Door de oevererosie vind 

zandmobiliteit plaats, waardoor (mogelijk) overwalvorming gaat 

plaatsvinden;

Traject Genderen-Amer:

• Introductie rivier- en getijdedynamiek door beëindigen onderbemaling, 

afgraven zomerkaden en lokaal maaiveldverlaging; Inrichtingsmaatregelen 

zijn:

o Aanleg eenzijdig aangetakte getijdekreken in de vorm van een 

boomstructuur. De “stam” van dit stel bestaat uit een 10 - 25 m brede geul 

die in open verbinding met het zomerbed staat. Diepte 0,5 tot 1,0 m bij eb 

bij lage Maasafvoeren; 

o Aanleg overstromingsvlakte op een niveau dat iets boven de gemiddelde 

ebstand bij lage Maasafvoeren ligt;

• Omvormen oeververdediging tot vooroeververdediging met 

uitwisselopeningen. Achter de oeververdediging kan de oever lokaal 

verlaagd worden t.b.v. de ontwikkeling van een lagune met kansen voor 

riet.

Referentiegebieden / uitgevoerde projecten

• Overdiepse polder, Oude Maasje

• Oeverzone van de Bergsche Maas, direct stroomafwaarts van de 

brug bij het Keizersveer

Ligging:

Van Hedikhuizen  in het oosten tot de Amer net stroomafwaarts van 

de brug bij Keizersveer.

Type rivierdal:

Karakterloze, gegraven rivierloop met beperkte getijdeweging. 

Eigenheid en kenmerkende geologie:

De Bergsche Maas is rond 1900 aangelegd als nieuwe benedenloop van 

de Maas. De oorspronkelijke loop, die bij Loevestein in de Waal 

uitmondde, is tegelijkertijd afgedamd. 

Bij het graven van de Bergsche Maas is gedeeltelijk gebruik gemaakt van 

het tracé van het Oude Maasje, maar grotendeels heeft de loop geen 

historische referentie. Het is een rechte, door breuksteenoevers 

omzoomde rivier, die eerder de kenmerken van een kanaal dan van een 

rivier heeft.  Aanvankelijk stroomt de Bergsche Maas door kleiige 

rivierafzettingen, waarin nog structuren van oeverwallen en kommen 

herkenbaar zijn. Vanaf de Capelsche waard ligt de Bergsche Maas te 

midden van zeekleiafzettingen. 

De Bergsche Maas mondt uit in de Amer. De Amer is een verbrede en 

gekanaliseerde voormalige getijderivier. 

Tot aan de aanleg van de dam in het Haringvliet kende de Bergsche 

Maas nog een dagelijke getijdenweging van 1,50 m. Na de aanleg van de 

Haringvlietdam is nog beperkte getijdeninvloed merkbaar: 20 a 30 cm. 

Langs de Bergsche Maas bevindt zich aan beide zijden een smalle strook 

uiterwaarden. Dit zijn bekade, deels bemalen zomerpolders die langs de 

midden- en benedenloop deel uitmaken van het oorspronkelijke 

zeekleilandschap. Alleen de Gansooiensche uiterwaard heeft momenteel 

een natuurfunctie.

Door het gekanaliseerde karakter van de rivier en het intensieve 

agrarische gebruik van de uiterwaarden is er nooit ruimte geweest voor 

de ontwikkeling van typische zoetwatergetijdenatuur met riet- en 

biezengorzen. Daarnaast heeft de rivierdynamiek eigenlijk nergens 

geleid tot kenmerkende verschijnselen zoals oeverwalvorming.

Inrichtingsconcepten:

Bij de planvorming kunnen op hoofdlijnen uit 2 inrichtingsstrategieën 

gekozen worden. 

Strategie 1:  Dynamische procesnatuur 

Deze strategie zet in op het benutten van rivierdynamische en 

getijdenprocessen. Voor het bovenstroomse deel van de Bergsche Maas, 

waar de rivier door onbekade uiterwaarden met rivierafzettingen 

stroomt, in een combinatie van de aanleg van meestromende 

nevengeulen en getijdenkreken kansrijk. Meer benedenstrooms kan de 

inrichting primair worden ingezet op het benutten van de 

getijdenbeweging, met als eindbeeld een “biesboschachtig” karakter met 

rietlanden doorsneden door getijdekreken. Om dit scenario te 

verwezenlijken moet de huidige isolatie ten opzichte van de Maas met 

de bekading en de onderbemaling, ongedaan gemaakt worden. Verder 

zal het huidige cultuurhistorische verkavelingspatroon worden 

vergraven.Een alternatief Haringvlietsluizenbeheer lijkt ook op langere 

termijn niet aan de orde. Het onlangs genomen Kierbesluit draagt niet 

bij aan de getijdedynamiek, zodat bij het ontwerp uitgegaan moet 

worden van een getijdeslag van 20 a 30 cm. 

Bij deze ontwikkelingskoers zal het beeld van de uiterwaarden 

ingrijpend veranderen. Waar nu de waarden een open, agrarisch bepaald, 

monotoon karakter bezitten, zal het huidige patroon met sloten en 

kaden door de herinrichting grotendeels verdwijnen en in de toekomst 

verder vervagen door de vegetatieontwikkeling. Het areaal ooibos zal 

beperkt moeten blijven als gevolg van rivierkundige randvoorwaarden. 
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Honderd jaar Bergsche Maas; de scheiding van Maas en Waal

Meer weten?

• Visie op natuurontwikkeling langs de Amer en Bergsche Maas.

Verkenning Grontmij, Juli 1993

• Honderd jaar Bergsche Maas; de scheiding van Maas en Waal.

Picture Publishers, 2004

• Inrichtingsplan Overdiepse Polder in opdracht van Rijkswaterstaat Programma Directie Ruimte voor de Rivieren.
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