
Stromend water en de afzetting en verstuiving van zand zijn hydro-en 

morfodynamische kenmerken van dit riviersysteem die optimaal benut moeten 

worden.  Vooral langs de Boven Merwede moeten de mogelijkheden worden 

onderzocht  voor de aanleg van meestromende nevengeulen achter de te 

behouden oeverwallen. Hierdoor wordt het ecotoop ondiep, stromend water 

met zandbanken, eilanden en levend en dood hout geherintroduceerd in het 

gebied.  Voorts draagt het ontstenen van de rivieroevers bij aan de 

ontwikkelingskansen. Na ontstening krijgt erosie en in later stadium ook 

sedimentatie vrij spel waarbij zich strandjes en jonge oeverwallen gaan 

ontwikkelen. 

Het besluit van Rijkswaterstaat in augustus 2018 om de Haringvlietsluizen 

slechts op een kier te openen leidt niet tot een toename van de  

getijdedynamiek. Wel kunnen door het verder afgraven en ontpolderen van 

laaggelegen kommen langs alle Merwedetakken gunstige omstandigheden 

ontstaan voor de ontwikkeling van uitgestrekte rietmoerassen welke 

doorsneden worden door getijdekreken. Dit zijn eenzijdig aangetakte geulen 

met een boomachtige structuur, zoals ook in de recent ontpolderde 

Noordwaard zijn aangelegd, zie afbeelding. 

Een andere ontwikkelingskoers voor de uiterwaardkommen is het behoud van 

van de laagdynamische omstandigheden. Bij afgraven tot rond de 

zomerwaterstanden ontstaan in deze kommen vegetatierijke wateren en 

moerassen met typische vogelbevolking, waaronder  waterral, porseleinhoen 

en Roerdomp. Het onlangs gerealiseerde project Munnikenland is hier een 

mooi voorbeeld van. Let ook op de inundatiefrequentie: de kom mag in het 

winterhalfjaar enkele malen overstromen. Ook onvergraven kommen kunnen 

kansrijk zijn; hier kan een natte, grazige vegetatie zich ontwikkelen.

Met het benutten van genoemde ontwikkelingskansen gaan Merwedes een 

belangrijke ecologische verbindingsfunctie vervullen tussen de Biesbosch en de 

bovenstroomse natuurgebieden langs de Waal.

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 

• Stromende nevengeulen met flauwe oeverzones, die zoveel mogelijk in 

het zand liggen. Streefbreedte permanent open water is 20 tot 50 meter bij 

een waterdiepte van 0,5 tot 1,0 m bij lage rivierafvoeren. Periodiek droogval 

is ongewenst. Hou daarom rekening met de laagste rivierstanden die op het 

bewuste riviertraject voorkomen. Meestromende nevengeulen takken bij 

voorkeur in een buitenbocht van de rivier aan;

• Krekenstelsels. Middels ontgravingen kunnen getijdengeulen of 

krekenstelsels worden aangelegd. Krekenstelsels kenmerken zich door een 

boomvormige structuur en takken steeds benedenstrooms op de 

hoofdloop aan. Breedte van de waterhoudende geulen: 5 tot 25 m. 

Ontgravingsdiepte is 0,5  tot 1,0 m beneden de gemiddelde ebstand bij lage 

rivierafvoeren;

• Laagdynamische, ondiepe wateren en moerassen in geisoleerde 

uiterwaardkommen;

• Natuurlijke rivieroevers. Hierbij een keuze maken tussen verwijderen 

oeververdediging (indien andere functies dit toelaten), om de ontwikkeling 

van zandstrandjes en oeverwallen mogelijk te maken of: omvormen 

oeververdediging tot vooroeververdediging, waarachter de ontwikkeling van 

rietmoerassen kan plaatsvinden.

Referentiegebieden / uitgevoerde projecten

• Kop van de Oude Wiel Rivierkwelgeulen

• Munnikenland bij Loevestein 

• Groesplaat bij Woudrichem

• Struikwaard bij Rijswijk

• Cloppenwaard bij Werkendam

• Noordwaard

Ontstaansgeschiedenis en ligging: 

De Merwedes vormen de benedenloop van de rivieren de Waal en de 

Andelse Maas. Vanaf het  Munnikenland tot de Kop van de Oude Wiel bij 

Boven-Hardinxveld ligt de Boven Merwede, die zich hier splitst. De 

noordelijke tak (de Beneden Merwede) is de historische ligging van de rivier 

en naar het zuid-westen stroomt de Nieuwe Merwede, een kunstmatig tot 

stand gekomen riviertak. Hier mondt de Nieuwe Merwede uit in het 

Haringvliet, dat sinds 1970 afgedamd is. 

Type rivierdal:

De Afgedamde Maas is de voortzetting van de voormalige Andelse Maas, 

waar de stromingsdynamiek is weggevallen. De Boven Merwede is een 

rechte, brede, dynamische zandrivier met beperkte getijdenweging. Hier 

treffen we brede uiterwaarden met oeverwallen en uiterwaardkommen aan. 

De Beneden Merwede onderscheidt zich door de smalle uiterwaarden met 

veel bebouwing, havens en industrie, onderbroken door smalle uiterwaarden 

met zoetwatergetijdennatuur. De Nieuwe Merwede is een gegraven 

benedenloop ter plekke van voormalige getijdengeulen.

Eigenheid en kenmerkende geologie:

De historische Merwede kenmerkte zich door het samenspel tussen rivier-

en getijdendynamiek. Stroomopwaarts nam de invloed van het getij af en 

stroomafwaarts werd juist de rivierdynamiek gedempt. Tot voor de afsluiting 

van het Haringvliet kenden de Merwedes een getijdeslag van 1 a 1,50 m. Uit 

die tijd dateren de rietgorzen die vooral de benedenloop van de Merwedes 

typeerden. Tegenwoordig is de getijdedynamiek uitgedempt tot zo’n 30 a 40 

cm. Daarmee zijn de voorwaarden voor de zo kenmerkende 

zoetwatergetijdennatuur nauwelijks nog aanwezig: droogvallende slikken en  

biezen- en rietgorzen met typische soorten als bittere veldkers en 

spindotterbloem zijn vrijwel verdwenen. 

Brede benedenlopen met gedempte getijdedynamiek langs smalle uiterwaarden
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Morfologische elementen als hoge oeverwallen, actieve rivierduinen en 

zandstrandjes in de kribvakken zijn kenmerkend voor dit traject.

Nog steeds vindt vooral langs de Boven-Merwede actieve opzanding en 

daarmee de vorming van oeverwallen plaats, al komt het niet meer tot 

verstuiving en daarmee duinvorming. Deze weinig overstroomde plekken zijn 

de groeiplaatsen van de stroomdalvegetaties.  

Achter de oeverwallen liggen laaggelegen kommen waar klei tot bezinking 

komt. Op deze plaatsen komen laag-dynamische, geïsoleerde wateren voor 

met kenmerkende flora als zwanenbloem, blaasjeskruid en watergentiaan. 

Op momenten dat de rivierafvoer niet zeer hoog is, is er nog sprake van 

getijdedynamiek; aanzienlijke peilvariaties in de rivier á 0-100 cm + NAP 

worden dan veroorzaakt door het getij en extra opzet als gevolg van wind. 

Inrichtingsconcepten:

Nu de rivierdynamiek de             dominante systeemfactor is geworden, 

moeten bij herinrichting van            de brede buitendijkse gebieden 

van de Boven-Merwede de             eigenschappen van een zandrivier leidend 

zijn.

Daarnaast zijn veel voor gorzen 

kenmerkende kreekstelsels 

verland als gevolg van 

de vermindering van 

de getijdedynamiek. 

De rivierdynamiek is de 

belangrijkste werkende kracht 

voor de bovenloop van de 

Merwede en is inmiddels 

dominant geworden t.o.v. de 

getijdendynamiek. 
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Spindotterbloem

Meer weten?

• Gebiedsvisie en Inrichtingsplan voor de Boven Merwede en het noordelijke deel van de Afgedamde Maas.

Verkenning Herstel en Inrichting Afgedamde Maas-Zuid, Rijkswaterstaat, nov 2016

• Verantwoordingsrapport ruimtelijke kwaliteit Ontpoldering Noordwaard.

Rijkwaterstaat, oktober 2015

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