
Leidende principes voor dit riviertraject

1 Zijn op een goede manier de kenmerken van een zandrivier met meestromende nevengeulen en oeverwallen en de kenmerken van een 
(inter)getijdenrivier met kreken en natte overstromingsvlakten samengebracht (zie toelichting)? 

2 Is er (indien relevant) een logische en navolgbare keuze gemaakt tussen een ontwerp gericht op hoge dynamiek, met de aanleg van 
stromende geulen, getijdengeulen en natte overstromingsvlaktes achter de oeverwalzone, dan wel een ontwerp gericht op lage dynamiek, 
met maaiveldverlaging achter zomerkades of in (semi)geïsoleerde komgronden (zie toelichting)? 

3 Is er alles aan gedaan om de zandmotor aan te zetten?
4 Is er alles aan gedaan om de aanleg van permanent stromende nevengeulen mogelijk te maken (ook als die later eventueel verzanden)?
5 Wordt in het geval van de realisatie van natte moerasgebieden en rietland achter zomerkades/geïsoleerde situaties (zie toelichting 1C), 

op een effectieve manier een permanent natte situatie aangelegd? Wordt maaiveldverlaging zo uitgevoerd dat juiste waterdieptes en 
overstromingsregimes ontstaan? Wordt hierbij op logische manier gebruik gemaakt van structuren in het landschap (natuurlijke of 
aangelegde poldersituaties)? 

Algemene leidende principes (alle riviertrajecten) 

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

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

ecologisch DNA van het gebied? 
13 Worden rivieroevers natuurlijk ingericht, waarbij kenmerkende processen optimaal worden benut (zie toelichting)?

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

Detailleringsprincipes

20 Worden de geulen niet breder/dieper dan nodig/passend bij dit riviertraject?
21 Is bij de aanleg van stromend geulen rekening gehouden met het realiseren van voldoende stroomsnelheid. Richtinggevend is 30 tot 50 m/s 

bij gemiddelde rivierafvoeren. 
22 Zijn oevers van meestromende nevengeulen in binnenbochten fl auw en in buitenbochten steil? 
23 Bezitten oevers van getijdekreken fl auwe taluds?
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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 5
In de oeverzones van de Merwede processen van 
zanddynamiek kenmerkend, zoals de vorming van 
strandjes en oeverwallen. Voor het achterliggende 
gebied, vaak laaggelegen, kleiige uiterwaard-
kommen, ligt de nadruk vooral op de introductie 
van rivier- en/of getijdendynamiek. Dit kan door de 
aanleg van meestromende nemengeulen, getijden-
kreken en verlaging van de overstromingsvlakten. 
Is het verwijderen van kades of bepoldering niet 
(geheel) mogelijk/wenselijk dan kan ook ingezet 
worden op versterking van laagdynamische natuur 
in de vorm van (semi)geïsoleerde strangen en 
moerassen. 

A. De aanleg van een stromende nevengeul 
Na de afsluiting van het Haringvliet is de rivier-
dynamiek de dominante systeemfactor geworden 
(tegenover getijdendynamiek). Zeker in de brede 
buitendijkse gebieden van de Boven-Merwede zijn 
inrichtingsprojecten de eigenschappen van een 
traag stromende zandrivier leidend. Zo moeten 
hier de mogelijkheden worden onderzocht voor 
de aanleg van meestromende nevengeulen achter 
de te behouden oeverwallen. Hierbij ontstaat 
ondiep, stromend water met zandbanken, eilanden 
en levend en dood hout. Omdat ondiepe permanent 
stromende milieus niet meer vanzelf ontstaan is 
aanleg noodzakelijk. Stromende geulen zullen 
ook langs dit traject in de loop van de tijd kunnen 
verzanden. Dit is geen proces per defi nitie te voor-
komen. De (tijdelijke) verzandingslandschappen 
die hierbij ontstaan passen immers even zo goed 
binnen het DNA van dit systeem. Houdt rekening 
met dit soort aanzandingsprocessen in he bepalen 
van de hydraulische overruimte. 

Richtlijnen voor Meestromende nevengeulen zijn 
10-30 m breed, bezitten een afwisseling van fl auwe 
taluds in de binnenbocht (1:10 tot 1:30) en steile 
taluds (1:3 tot 1:5) in de buitenbocht:
• Houdt bij de aanleg van geulen rekening met 

het realiseren van voldoende stroomsnelheid. 
Richtinggevend is 30 tot 50 m/s bij gemiddelde 
rivierafvoeren. Bij hoge rivierafvoeren kan de 
stroomsnelheid oplopen tot 1 m/sec. Door 
variatie binnen de geul treden bij iedere water-
stand andere stromingspatronen op. 

• De geul is het hele jaar meestromend (en niet 
10 maanden zoals nog wel eens in andere 
documentatie staat); veel rheofiele macrofauna 
is intolerant voor het verdwijnen van stroming. 
Lokale dieptes voorkomen dat droogval over 
de volle lengte/vitale delen van de geul 
optreedt.

B. De aanleg van een getijdenkreek
Het besluit van Rijkswaterstaat in augustus 2018 
om de Haringvlietsluizen slechts op een kier te 
openen leidt niet tot een toename van de getijden-
dynamiek. Wel kunnen door het ontpolderen en 
eventueel afgraven van laaggelegen kommen langs 
alle Merwedetakken gunstige omstandigheden 
ontstaan voor de ontwikkeling van uitgestrekte 
rietmoerassen welke doorsneden worden door 
getijdekreken (zie ook afbeelding 2):
• Getijdenkreken zijn eenzijdig aangetakte 

geulen, soms met een vertakte, boomachtige 

structuur, die steeds be-nedenstrooms op de 
hoofdloop aantakken. De benedenstroomse 
delen van getijdengeulen bestaan uit een 
10-25 m brede geul die in open verbinding 
met het zomerbed staat. 

• Diepte van de kreken: 0,5 tot 1,0 m bij eb bij 
lage rivierafvoeren (bij gemiddelde zomer-
afvoer op de Merwede (=1400 m3/sec bij 
Lobith).

• De oevers hebben fl auwe taluds, minimaal 
1:20 (bij voorkeur fl auwer), om de ontwikkeling 
van een rietvegetatie mogelijk te maken.

Naast de aanleg van geulen moet worden ingezet 
op de aanleg van overstromingsvlakten. Deze lig-
gen op een maaiveldniveau dat iets boven de ge-
middelde ebstand bij lage rivierafvoeren uitsteekt. 
Op de overstromingsvlakte gaat zich een rietmoe-
ras ontwikkelen, zie afbeelding 2.

C. De Ontwikkeling van natte komgronden 
In bepaalde gevallen is de aanleg van dynamische 
milieus met stromend water en invloed van getijde 
niet mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer zich nu al belangrijke laagdynamische 
natuur in het gebied bevindt of als zomerkades 
nog een functie vervullen. Als terugvaloptie kan 
dan ingezet worden op laagdynamische, permanent 
natte gebieden in de uiterwaardkommen met een 
rijke moeras en waterplantenvegetatie. Hydrolo-
gische isolatie van deze kommen door kaden of 
oeverwallen is daarbij een randvoorwaarde. Om 
een permanent natte situatie te bereiken is af-
graving tot maximaal 1 meter (veelal minder diep) 
onder gemiddelde zomergrondwaterstand nodig. 
In voormalige landbouwgebieden heeft dit als 
voordeel dat daarbij ook de verrijkte bovengrond 
verdwijnt. Zie afbeelding 3.

Toelichting bij 3 en 13
Zanddynamiek is kenmerkend voor dit vrij af-
stromende riviertraject en een belangrijke motor 
achter het ecologisch herstel in de oeverzones. 
Door het vastleggen van de oever met breuksteen 
en de aanleg van zomerkades is het zandtransport 
tussen de rivier en de oeverwal sterk gereduceerd. 
Herstel van zandbeschikbaarheid kan door: 
• Het verwijderen van de harde oeverbescher-

ming op plaatsen waar deze niet nodig is voor 
bescherming van infrastructuur en dijken 
(zie ook bij 11); na ontstening krijgt erosie en 
in later stadium ook sedimentatie vrij spel 
waarbij zich strandjes en jonge oeverwallen 
gaan ontwikkelen.

• Het verlagen, verwijderen of terugzetten 
van hoge zomerkades op plekken waar zand-
overslag richting uiterwaard is te verwachten.

Indien gekozen wordt voor de verdere ontwikkeling 
van zoetwatergetijdennatuur kan de aanliggende 
oeververdediging worden omgevormd tot vooroever-
verdediging, met uitwisselopeningen tussen het 
zomerbed en de uiterwaard. Hierachter kan de 
ontwikkeling van rietmoerassen plaatsvinden, 
zie afbeelding 4.
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Toelichtingen bij de ontwerpprincipes

Afbeelding 1. Referentiebeeld voor een Merwedelandschap 

met stromende geulen en zandige rivieroevers.

Afbeelding 3. Referentiebeeld van een laagdynamische 

uiterwaardkom met geïsoleerde wateren en moerassen 

achter oeverwal of zomerkade.

Afbeelding 2. Referentiebeeld van (inter)getijdengeulen met 

rietland in de lage komgronden langs de Merwedes.

Afbeelding 4. Vooroeververdediging met uitwisselopeningen.


