Afgedamde Maas
SMART RIVERS - REVIEWDOCUMENT ONTWERPKWALITEIT RIVIERPROJECTEN
Leidende principes voor dit riviertraject
1
2
3
4

Is op een logische en navolgbare manier de ontwikkeling van laagdynamische geulen en riviermoeras, met een gedempte peildynamiek,
benut? Wordt hierbij op een goede en respectvolle manier ingespeeld op de oude geomorfologie en restgeulen (zie toelichting)?
Is de relatief geringe getijdendynamiek (welke zich met name manifesteert bij lage Maasafvoeren) op een goede manier benut,
bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van slikoevers en intergetijdengeulen?
Wordt er op een goede manier en voldoende schaalniveau invulling gegeven aan de kansen voor de ontwikkeling van diverse vormen van
ooibosontwikkeling, met name hardhoutooibos (zie toelichting).
Worden de potenties voor de ontwikkeling van stroomdalgraslanden op een effectieve manier en op logische/kansrijke locaties (zandige,
mineraalrijke oude oeverwallen) optimaal benut?

Algemene leidende principes (alle riviertrajecten)
Morfologische principes
5 Houdt het ontwerp voldoende rekening met behoud / inspelen op gave morfologische patronen?
6 Wordt bij het afgraven of ontkleien zo goed mogelijk het onderliggend zand aangesneden/ blootgelegd?
7 Is het kleidek en voedselrijke bouwvoor over een (zo) groot (mogelijk) areaal verwijderd?
8 Wordt naast een eventuele geul, ook het omliggende, droge deel van de uiterwaard optimaal (en reliefvolgend) heringericht/ afgegraven?
9 Worden er geen (diepe) zandplassen of andere systeemvreemde structuren / wateren opgeleverd?
10 Worden bestaande, systeemvreemde plassen op een logische wijze opgevuld / versmald tot geul? Verbeterd dit het landschappelijk
en ecologisch DNA van het gebied?
11 Worden rivieroevers natuurlijk ingericht (zie toelichting)?
(Landschaps)ecologische principes
12 Is er (voldoende) rivierhout in het water en op de oevers aangebracht?
13 Zijn bestaande natuurwaarden op logische (bij het systeem passende) wijze ingepast?
14 Is op een logische manier geprobeerd ecologische relaties te verbeteren, zowel in de lengterichting van de rivier als in de dwarsrichting?

Detailleringsprincipes
15 Worden de geulen niet breder / dieper dan nodig/ passend bij dit riviertraject (zie bij toelichting 1) ?
16 Sluiten de gekozen dimensionering (hoogtes, breedtes, dieptes, taludhellingen) van de inrichtingsmaatregelen (bv. aanleg geulen
en terreinverlagingen) optimaal aan op het daadwerkelijk nog beschikbare vermogen en getijdenamplitude?
17 Bezitten oevers van getijdekreken flauwe taluds (zie bij toelichting 1)?

SCORE
Groen (in grote lijnen) logisch en doordacht ontwerp op basis van systeemkenmerken (DNA) van het betreffende riviertraject,
evt. aandachtspunten voor ruimtelijke en landschapsecologische kwaliteit.
Oranje Constatering van tekortkoming(en) met impact op ruimtelijke kwaliteit die met beperkte/overzichtelijke aanpassingen
te herstellen zijn.
Rood Constateringen van aanzienlijke tekortkomingen, grote impact op de ruimtelijke kwaliteit en/of moeilijk te verhelpen
oorzaken; tekortkomingen op fundamenteel niveau, bijvoorbeeld door DNA-vreemde ontwerpkeuzes.
Tijdens de review wordt tussen ontwerpteam en reviewteam besproken wat mogelijkheden zijn om oranje en rode scores te verbeteren/op te volgen.
TOELICHTING

SMART RIVERS - REVIEWDOCUMENT ONTWERPKWALITEIT AFGEDAMDE MAAS
Toelichtingen bij de ontwerpprincipes
Toelichting bij 1
Bij de planvorming kan worden ingespeeld op
de kenmerken van de Afgedamde Maas als een
morfologisch inactieve zandrivier met beperkte
getijdeninvloed. Gestreefd moet worden naar het
verbreden en verdiepen van bestaande geulen
en het terugbrengen van de verlande restgeulen
door ze opnieuw uit te graven. Het patroon van
de restgeulen 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. Tweezijdig aangetakte,
meestromende nevengeulen zijn door het ontbreken van stromingsdynamiek hier niet zinvol.
Bij de aanleg van eenzijdig aangetakte geulen
spreken we van intergetijdengeulen, waarin nog
slechts een beperkte getijdedynamiek werkzaam
is. (Inter)getijdengeulen zijn 10 tot 25 m breed,
bij een diepte 0,5 tot 1,0 m bij lage zomerafvoer
Maas (de waterstand bij 25% onderschrijdingskans). Ze kenmerken zich door flauwe taluds,
1:20-1:30, die qua hoogteligging in de intergetijdenzone liggen. Deze zone ligt tussen 0,50
en 0,70 m +NAP. Op deze oevers kunnen brede
rietzones ontstaan.

Afbeelding 1. Referentiebeeld van een uiterwaard langs de Afgedamde Maas met geulstructuren.

Daarnaast kunnen de geulen ook in geïsoleerde
(niet aangetakte) vorm worden ontgraven. Deze
strangen bezitten vaak een goed ontwikkelde
watervegetatie vanwege het laagdynamische
karakter. Strangen zijn 10-30 m breed, bij een
waterdiepte van ca 1 m bij zomergrondwaterstanden.
In morfologisch gave uiterwaarden dient respectvol en terughoudend met aanvullende vergravingen
op de droge delen omgegaan te worden. Wel heeft
het doorgaans de voorkeur om op de hogere delen
de voedselrijke toplaag van voormalige landbouwgronden, reliefvolgend af te graven, zodat het
minerale zand weer boven komt.
Toelichting bij 4
Herstel van de stroomdalgraslanden is kansrijk
op de droge zandige stroomruggen en oeverwallen
langs de Afgedamde Maas. Dit zeldzame biotoop
was vroeger algemeen langs de Afgedamde Maas.
Stroomdalgraslanden zijn langs dit traject gebonden
aan onvergraven, kalkrijke oeverwallen en rivierduinen. Bodemkaarten geven vaak een goede
eerste indicatie voor geschikte groeiplaatsen van
dit ecotoop. Het gaat om kalkrijke rivierafzettingen
(minerale, humusarme ‘vaaggronden’) met lichte,
kalkrijke zavel. In voormalige, verworven landbouwgronden is herontwikkeling/herstel van
stroomdalgraslanden doorgaans gebaat bij het
afplaggen van de verrijkte bovengrond, gevolgd
door een geschikt beheer (vaak extensieve
begrazing).
Toelichting bij 3
Een specifieke kans voor de uiterwaarden langs
de Afgedamde Maas doet zich voor waar het gaat
om (hardhout)ooibosontwikkeling. In tegenstelling
tot vrijwel alle andere riviertakken in ons land
heeft de Afgedamde Maas geen stroomvoerende,
maar enkel een waterbergende functie. Dit gegeven
biedt mogelijkheden voor grootschalige ontwikke-

Afbeelding 2. Positie van verschillende typen ooibos langs de Afgedamde Maas.

ling van met name hardhoutooibos. Door de lage
overstromingsdynamiek is er nog slechts een zeer
beperkte zachthoutzone voor wilgenvloedbos en
gaan potenties van terreinen vanaf het water al
relatief snel over in kansen voor Essen-Iepenbos
(variant met Gele Lis).
Vooral kansrijk daarvoor zijn de Arkenswaard en
de Doornwaard, waarbij ooibosontwikkeling kan
aansluiten op bestaande bossen, zoals het parkbos bij Nederhemert-zuid. Gestreefd wordt naar
spontane ontwikkeling van ooibos door het verwijderen van de zode of de voedselrijke toplaag
bij voormalige landbouwgrond, 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, zie afbeelding 2.

Relatie met de overstromingsduur:
• Hardhoutooibos Abelen-Iepenbos:
<10 dagen/jaar overstroming =
hoger dan 1,90 m + NAP
• Hardhoutooibos Essen-Iepenbos:
10-50 dagen/jaar 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 = 0,50- 0,70 m + NAP
Toelichting bij 11
Een verdere bijdrage aan natuurherstel is het
ontstenen van de rivieroever, waardoor er weer
ruimte komt voor de vorming van zandige
strandjes en rietoevers.

© Deze reviewdocumenten zijn een gezamenlijk product van de leden van het ‘expertteam rivierprojecten’ van het ministerie van LNV/kennisplatform Smart Rivers. Ze geven een aantal leidende
principes voor de kwaliteit van hoogwater-, natuur- en delfstofwinprojecten in het Nederlandse rivierengebied, die voortkomen uit de specifieke landschapsecologische kenmerken (landschappelijk DNA)
van de verschillende riviertrajecten. De documenten zijn via de website www.smartrivers.nl vrij beschikbaar voor iedereen die werkt aan de kwaliteit van uiterwaardprojecten en riviersystemen.

