
Leidende principes voor dit riviertraject

1 Is er een juiste manier onderscheid gemaakt tussen het karakter van de oostelijke Bergsche Maas (met stromende geulen en zandige oeverwallen), 
en het westelijke deeltraject (met potenties voor natte (inter)getijdengronden, getijdenkreken en riet-/riviermoeras) (zie toelichting)? 

2 Is op een goede manier de (beperkte) getijdendynamiek benut, die zich met name bij lage Maasafvoeren nog manifesteert. 
3 Is voor het deel ten oosten van Gendringen ingespeeld op het benutten van zand(dynamiek)?
4 Is ten westen van Gendringen op een navolgbare manier een keuze gemaakt tussen stromende of eenzijdig aangetakte intergetijdengeulen. 

Beide zijn mogelijk, maar niet elk type is overal even logisch (zie toelichting A).
5 Is op een logische en effectieve manier vernatting en getijdenwerking van de buitendijkse gronden gerealiseerd door stopzetten van 

onderbemaling (ten westen van Genderen) en het openen van de zomerkades. 
6 Wordt bij een eventueel behoud van de zomerkades (laagdynamische, getijdenvrije variant) op een goede manier vernatting gerealiseerd door 

stopzetten van bemaling, zo mogelijk gekoppeld aan maaiveldverlaging (zie toelichting B). 
7 Is op een logische en effectieve manier maaiveldverlaging uitgevoerd om vernatting en getijdewerking in het gebied te faciliteren en verrijkte 

bovenlagen te verwijderen?  

Algemene leidende principes (alle riviertrajecten) 

Hydraulisch/hydrologisch principes
8 Is op juiste en consequente wijze invulling gegeven aan het principe: hoogwater moet stromen (geen dwarsdammen bijvoorbeeld)?

Morfologische principes
9 Houdt het ontwerp voldoende rekening met behoud/inspelen op gave morfologische patronen? 
10 Wordt bij het afgraven of ontkleien zo goed mogelijk het onderliggend zand aangesneden/blootgelegd?
11 Is het kleidek en voedselrijke bouwvoor over een (zo) groot (mogelijk) areaal verwijderd?
12 Wordt naast een eventuele geul, ook het omliggende, droge deel van de uiterwaard optimaal (en reliefvolgend) heringericht/afgegraven?
13 Worden er geen (diepe) zandplassen of andere systeemvreemde structuren/wateren opgeleverd?
14 Worden bestaande, systeemvreemde plassen op een logische wijze opgevuld/versmald tot geul? Verbeterd dit het landschappelijk 

en ecologisch DNA van het gebied? 
15 Worden rivieroevers natuurlijk ingericht (zie toelichting)?

(Landschaps)ecologische principes 
16 Is in het ontwerp een interventiekaart/vegetatiekaart ingebouwd met voldoende hydraulische overruimte?
17 Is hierbij rekening gehouden met een reële vegetatieontwikkeling en reële aanzandingsprocessen na herinrichting?
18 Is er een gekoppeld beheerverhaal dat hier voldoende op aansluit?
19 Is er (voldoende) rivierhout in het water en op de oevers aangebracht?
20 Zijn bestaande natuurwaarden op logische (bij het systeem passende) wijze ingepast?
21 Is op een logische manier geprobeerd ecologische relaties te verbeteren, zowel in de lengterichting van de rivier als in de dwarsrichting?

Detailleringsprincipes

22 Worden de geulen niet breder/dieper dan nodig/passend bij dit riviertraject?
23 Sluiten gekozen dimensionering (hoogtes, breedtes, dieptes) (openen/verwijdering van zomerkades, aanleg nevengeulen of getijdenkreken, 

terreinverlagingen) optimaal aan op het daadwerkelijk beschikbare vermogen en getijdenamplitude?
24 Zijn oevers van stromende nevengeulen in binnenbochten fl auw en in buitenbochten steiler? 
25 Bezitten oevers van getijdekreken fl auwe taluds?

Bergsche Maas
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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



Toelichting bij 1 t/m 7 
Het is belangrijk te beseffen dat het hier om een 
volledig kunstmatig riviertraject gaat dat rond 
1900 is aangelegd als een verkort afvoerkanaal van 
Maaswater naar de Zeeuwse Delta. Deze ‘nieuwe 
rivier’ is echter wel aangelegd in een landschap 
met lokaal natuurlijk gevormde structuren, zoals 
de loop van het Oude Maasje en de oeverwallen en 
stroomruggen ten westen van Gendringen. 

Het is langs dit riviertraject van belang om bewust 
onderscheid te maken tussen het oostelijke en 
westelijke deeltraject. 

A. Oostelijk Deeltraject tot Genderen: 
oeverwallenrivier met stromende geulen
In het bovenstroomse deel van de Bergsche Maas 
(deeltraject Hedikhuizen tot Genderen), is het 
zomerbed begin 20e eeuw is uitgegraven, door 
relatief hooggelegen historische stroomruggen van 
de Maas, die deels weer zijn afgedekt met relatief 
recente Waalsedimenten. De vaargeul doorsnijdt 
hier hoge onbekade uiterwaarden, met relatief hoge 
kalkhoudende oeverwallen. Hier is het benutten 
van de rivierdynamiek kansrijk in de vorm van 
meestromende nevengeulen, die deels ook de 
onderliggende zandondergrond aan zullen snijden.

Wat betreft het tracé van de geulen moeten 
terreindepressies worden opgezocht. Dat zijn 
met name de laaggelegen poldervaaggronden. 
Meestromende nevengeulen zijn hier relatief 
smal (denk aan 10 tot 30 m breed), bezitten een 
afwisseling van fl auwe taluds in de binnenbocht 
(1:10 tot 1:20) en steile taluds in de buitenbocht 
(1:3 tot 1:5) en hebben een waterdiepte van 0,50 
tot 1,0 m bij lage Maasafvoeren bij gemiddelde 
zomerafvoer. De hoger gelegen oeverwallen 
worden niet vergraven. Wel is het wenselijk om 
hier de verrijkte bovengrond af te graven. 
In de oeverzone liggen vooral kansen bij het ver-
wijderen van de oeververdediging. Deze maatregel 
leidt tot de vorming van strandjes. Door de oever-
erosie vindt zandmobiliteit plaats, waardoor 
(mogelijk) oeverwalvorming gaat plaatsvinden.

B. Westelijk deeltraject vanaf Genderen–
Keizersveer: 
Hier betreft het laaggelegen (voormalige) 
komgronden. De ‘uiterwaarden’ hier liggen veel 
lager en er liggen kansen om de getijdenbeweging 
te benutten in laagdynamische, ondiepe kreken 
en geulen door een natte overstromingsvlaktes. 
Hier is een eindbeeld meer ‘biesboschachtig’: met 
getijdekreken doorsneden rietlanden en lokaal wat 
ooibos. Om dit te verwezenlijken moet de huidige 
isolatie ten opzichte van het zomerbed de Maas 
worden verbroken. Dat kan door de onderbemaling 
stop te zetten en het openen of afgraven van de 
zomerkades. Bij voorkeur wordt dit gekoppeld aan 
lokale maaiveldverlaging in de vorm van ondiepe 
laagtes of geulen. Deze maaiveldverlaging heeft in 
veel gevallen de voorkeur boven onvergraven ver-
natting, omdat daarmee de verrijkte agrarisch ge-
bruikte toplaag verdwijnt. Belangrijk is dat maai-
veldverlaging logische structuren in het landschap 
blijft volgen, zoals oude kreekrelicten en de stroom-
rug van het Oude Maasje, die bij Doeveren en 
Dussen doorsneden wordt.

Mocht het hierbij niet mogelijk zijn te kiezen 
voor een meer dynamische variant (met getijden-
werking) waarbij de zomerkades volledig ver-
dwijnen of doorbroken worden, kan ook terug-
gevallen worden op een meer laagdynamische 
variant waarbij de zomerkade (goeddeels) intact 
blijft, maar waarbij wel de onderbemaling wordt 
stopgezet. Bij deze laatste variant is dus ook sprake 
van grootschalig vernatting door het opzetten van 
de grondwaterstand (en niet doorrechtsreeks 
instromen van rivierwater). Dit resulteert in een 
meer stagnante omgeving zonder getijdenwerking. 

Passende inrichtingsmaatregelen op dit deel-
traject zijn (zie ook afbeelding 2): 
• de aanleg van eenzijdig aangetakte getijde-

kreken 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 lage 
Maasafvoeren (bij gemiddelde zomerafvoer, 

met 25% onderschrijdingsduur). De oevers 
hebben fl auwe taluds, 1:10 tot 1:20, dit om 
de ontwikkeling van een rietvegetatie 
mogelijk te maken.

• de aanleg van de overstromingsvlaktes op 
een niveau dat zich iets boven of rond de 
gemiddelde ebstand bij lage Maasafvoeren 
bevindt. 

Hiermee wordt aangesloten op het deltakarakter 
van de Amer. Een open Haringvliet waarbij weer 
meer getijdenwerking wordt toegelaten (tot 1,5 m) 
zou dit karakter nog veel verder kunnen versterken. 

Verwijderen van oeverbestorting is langs dit 
gegraven traject niet altijd mogelijk of wenselijk, 
maar wel kan de oeververdediging omgevormd 
worden tot vooroeververdediging met uitwissel-
openingen. Achter de oeververdediging kan de 
oever lokaal verlaagd worden t.b.v. de ontwikke-
ling van een lagune met kansen voor rietland.
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© 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 specifi eke 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.

Toelichtingen bij de ontwerpprincipes

Afbeelding 1. Referentiebeelden voor de oostelijke Bergsche Maas, met stromende geulen in een oeverwallenlandschap.

Afbeelding 2. Referentiebeelden voor de westelijke Bergsche Maas met getijdendynamiek door beëindigen onderbemaling, 

afgraven/doorsteken van zomerkaden en lokaal maaiveldverlaging. 


