Bedijkte Maas
SMART RIVERS - REVIEWDOCUMENT ONTWERPKWALITEIT RIVIERPROJECTEN
Leidende principes voor dit riviertraject
1
2

Is er een logische en consequente keuze gemaakt tussen een ontwerp gericht op lage dynamiek in de oude boogmeanders (geïsoleerde meanders
in relatief grote uiterwaarden) en beperkte dynamiek in de Lelyzone (hoogwatergeulen);
Wordt maximaal ingespeeld op het gestuwde en laagdynamische karakter van dit riviertraject, en wordt rekening gehouden met de subtiele
verschillen in waterstanden en in de hoogte van de zandondergrond binnen het stuwpand op het traject Grave-Lith?

Algemene leidende principes (alle riviertrajecten)
Hydrologisch/hydraulische principes

3
4

Is optimale en logische manier gebruik gemaakt van (eventueel) uittredend grondwater en (rivier)kwel?
Is op juiste en consequente wijze invulling gegeven aan het principe: hoogwater moet stromen? (geen dwarsdammen bijvoorbeeld)

Morfologische principes
5 Wordt bij de aanleg van geulen en weerdverlagingen het historisch-morfologische patroon gevolgd? Wordt er gegraven conform het
onderliggende reliëf (reliëfvolgend ontkleiien)?
6 Houdt het ontwerp voldoende rekening met behoud/inspelen op gave morfologische patronen?
7 Wordt bij het afgraven of ontkleien zo goed mogelijk het onderliggend zand/grind (reliëf) aangesneden/blootgelegd?
8 Is het kleidek en voedselrijke bouwvoor over een (zo) groot (mogelijk) areaal verwijderd?
9 Wordt naast een eventuele geul, ook het omliggende, droge deel van de uiterwaard optimaal (en reliefvolgend) heringericht/afgegraven?
10 Worden er geen (diepe) zandplassen of andere systeemvreemde structuren/wateren opgeleverd?
11 Worden bestaande, systeemvreemde plassen op een logische wijze opgevuld/versmald tot geul? Verbeterd dit het landschappelijk en ecologisch
DNA van het gebied? En worden processen van grondwater en overstroming daarbij optimaal benut?
(Landschaps)ecologische principes
12 Is in het ontwerp een interventiekaart/vegetatiekaart ingebouwd met voldoende hydraulische overruimte;
13 Is hierbij rekening gehouden met een reële vegetatieontwikkeling en reële aanzandingsprocessen na herinrichting?
14 Is er een gekoppeld beheerverhaal dat hier voldoende op aansluit?
15 Is er (voldoende) rivierhout in het water en op de oevers aangebracht?
16 Zijn bestaande natuurwaarden op logische (bij het systeem passende) wijze ingepast?
17 Is op een logische manier geprobeerd ecologische relaties te verbeteren, zowel in de lengterichting van de rivier als in de dwarsrichting,
bijvoorbeeld met binnendijkse moerasgebieden of hoge zandgronden (Veluwe)?

Detailleringsprincipes
18
19
20
21

Worden de geulen niet dieper dan nodig/passend bij dit riviertraject?
Worden de geulen niet breder dan nodig/passend bij dit riviertraject?
Zijn oevers in binnenbochten steil en in buitenbochten flauwer? Geulen in het laagdynamische gebied kunnen grotendeels flauwe oevers hebben.
Zijn overige aangelegde structuren (denk aan hoogwatervluchtplaatsen en eilanden/zandbanken in geulen) morfologisch goed uitlegbaar/passend
bij de Bedijkte Maas?

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 BEDIJKTE MAAS
Toelichtingen bij de ontwerpprincipes
Toelichting bij 1
Bij de inrichting van uiterwaarden langs de
Bedijkte Maas kan in hoofdlijnen worden gekozen
uit twee varianten:
1 Laagdynamisch variant, waarbij bij voorkeur
een geïsoleerde meander wordt hersteld. Het
heeft op dit traject de voorkeur uit te gaan van
het realiseren van niet aangetakte meanders,
waar laagdynamische natuur zich kan ontwikkelen. Hier zijn twee goeden redenen voor:
• Het is de natuurlijke staat van afgesneden boogmeanders: als een meander door de rivier wordt
verlaten t.b.v. een nieuwe loop, sedimenteert de
verbinding tussen de meander en de rivier doorgaans snel dicht. Dit betekent dat dit in korte tijd
laagdynamische verlandingsmoerassen worden.
• Het Bedijkte-Maassysteem is inmiddels sterk
verstuwd. Daarmee zijn alle kansen voor meer
‘hoogdynamische natuur’ in deze meanders
verdwenen; een open verbinding zorgt ervoor
dat laagdynamische natuur zich minder goed
kan ontwikkelen, zonder dat er hoogdynamische
elementen voor in de plaats komen.
Evt. kan ervoor worden gekozen om de meanderbogen op te delen in compartimenten met natuurlijke drempels. Het uitgraven van meanders kan
tot op de oorspronkelijke diepte (zandbodem),
maar kan – in relatie tot lokale stuwpeil (zie punt
2 en 3) – ook minder diep (kleibodem).
2 Een beperkt-dynamische variant waarbij sprake
is van een hoogwatergeul die enkele dagen per
jaar kan meestromen. Dit zijn nieuwe en niet
perse systeemeigen elementen op dit riviertraject, maar ze kunnen wel bijdragen aan het
behalen van waterstandsdaling op dit traject en
ecologische ontwikkeling van het gebied. Bij de
kanalisatie en normalisatie van de Maas is door
Ir. C. Lely weerdverlaging toegepast op een ca
100 tot 250m brede zone langs de rivier (zie bijv.
hoogtekaart op traject Demen-Oijen). Aanbevolen
wordt om de hoogwateringrepen te beperken tot
deze Lelyzone.
Toelichting bij 2
Bij hoogwatergeulen dient de bodemligging en
de maatvoering zich te verhouden tot de hoogwaterstand (zie grafiek).

Waterstanden op het traject Grave-Lith (Bedijkte Maas) met kans op voorkomen

De kronkelwaarden zijn vooral opgeslibd in de
periode voor de kanalisatie en normalisatie van
de Maas in de jaren ‘20 en ‘30. Door de enorme
waterstandsdaling (bij hoogwater) die is opgetreden door deze werkzaamheden (waarbij de Maas
veel breder en dieper is geworden), liggen de
kronkelwaarden als het ware 1,5-2m te hoog ten
opzichte van de huidige overstromingsfrequentie
(soort Lely-terras). Door het reliëf volgend afpellen
van de kleilaag tot op de zandige ondergrond op
deze delen, krijgt het proces van rivierdynamiek bij
hoogwater hier weer meer de ruimte. Belangrijk
aandachtspunt is de hoogte van de zandondergrond t.o.v. het stuwpeil.
Toelichting bij 5
Evt. omputlocaties dienen bij voorkeur te worden
gesitueerd in de Lelyzone om het reliëf in de
ondergrond elders in de uiterwaard te sparen.
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