
Leidende principes voor dit riviertraject

1 Is er een goed doordachte keuze gemaakt tussen een ontwerp gericht op lage rivierdynamiek (bekaad, laagdynamische geulen en plassen, 
gestuwde situaties) of op (middel)hoge dynamiek (onbekaad, met geulen)? 

2 Vaak heeft de keuze voor de ontwikkeling van laagdynamische natuur de voorkeur, vanwege het gestuwde karakter van dit riviertraject, behalve 
bijvoorbeeld rond stuwen.

3 Is met name langs de Nederrijn aandacht besteed aan het benutten van eventueel optredende stuwwalkwel?
4 Zijn vrij eroderende / zandige rivieroevers gerealiseerd, zodat meer zand beschikbaar komt vrije uitwisseling tussen het zomerbed en de 

uiterwaarden. Is, voor zover mogelijk, oeverwalvorming gestimuleerd?

Algemene leidende principes (alle riviertrajecten) 

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

Morfologische principes
7 Wordt bij de aanleg van geulen en weerdverlagingen het historisch-morfologische patroon gevolgd? Wordt er gegraven conform het 

onderliggende reliëf (reliëfvolgend ontkleiien)? 
8 Houdt het ontwerp voldoende rekening met behoud/inspelen op gave morfologische patronen?
9 Wordt bij het afgraven of ontkleien zo goed mogelijk het onder liggend zand/grind (reliëf) aangesneden/blootgelegd? 
10 Is het kleidek en voedselrijke bouwvoor over een (zo) groot (mogelijk) areaal verwijderd? 
11 Wordt naast een eventuele geul, ook het omliggende, droge deel van de uiterwaard optimaal (en reliefvolgend) heringericht/afgegraven? 
12 Worden er geen (diepe) zandplassen of andere systeemvreemde structuren/wateren opgeleverd?
13 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 
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, 

bijvoorbeeld met binnendijkse moerasgebieden of hoge zandgronden (Veluwe)?

Detailleringsprincipes 

20 Worden de geulen niet dieper dan nodig/passend bij dit riviertraject? 
20 Worden de geulen niet breder dan nodig/passend bij dit riviertraject?
21 Zijn oevers in binnenbochten steil en in buitenbochten fl auwer? 
22 Zijn overige aangelegde structuren (denk aan hoogwatervluchtplaatsen en eilanden/zandbanken in geulen) morfologisch goed uitlegbaar/passend 
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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: Keuze hoog - laagdynamisch 
Kies in eerste instantie als regel voor de ontwik-
keling van laagdynamische riviernatuur voor dit 
gestuwde riviertraject. Hierbij passen vooral 
natte ecotopen als geïsoleerde geulen, moerassen 
en plas-dras-graslanden zijn hier zeer kansrijk. 
Deze ecotopen liggen in de regel in bekade zomer-
polders of achter oeverwallen. 
Dynamische riviernatuur in de vorm van aangetakte 
rivierkwelgeulen en met name stromende neven-
geulen zijn in dit gestuwde traject in de regel weinig 
effectief, met uitzondering van de  stuwpassages 
en de bovenstroomse delen van de 3 stuwpanden, 
waar nog substantiële stromingsdynamiek aan-
wezig is.
Kenmerkende ecotopen voor de gestuwde 
Nederrijn en Lek zijn hoogwatergeulen, moeras-
sen, natte graslanden en hardhoutooibossen, zie 
onderstaande fi guur. 

Hoogwatergeulen zijn stagnante, dus niet-
permanent stromende geulen. Voor dit riviertraject 
onderscheiden we de volgende vormen van hoog-
watergeulen: geïsoleerde geulen, aangetakte 
rivierkwelgeulen en geulen gevoed door stuwwal-
kwel.  
Geïsoleerde geulen liggen achter zomerkaden of 
oeverwallen. Ze worden gevoed door een mix van 
regenwater, grondwater en inundatiewater. Daarbij 
geldt: hoe hoger de kade, hoe langer het duurt 
alvorens de uiterwaard overstroomd. Bij een hoge 
kade kan het  rivierpeil nog geruime tijd stijgen, 
waardoor het potentiaalverschil steeds verder toe-
neemt en de kwelstroom dus steeds intensiever 
wordt.  
Aan de voet van de stuwwallen van de Veluwe en 
de Utrechtse heuvelrug treedt lange kwel (gerijpt 
grondwater) uit, dat kansen biedt voor de ontwik-
keling van kwelgeulen. Wel eerst goed de potenties 
voor het benutten van stuwwalkwel (3A) verkennen 
middels een gedegen systeemanalyse (zie ook bij 
4). De praktijk leert dat aan de voet van een stuw-
wal vaak oude geulrelicten liggen, die zijn opgevuld 

met een meters dik kleipakket dat nauwelijks 
voor kwelwater doorstroombaar is. Eveneens 
zeer kenmerkend voor een gestuwde rivier zijn 
grootschalige moerassen. Op daarvoor geschikte 
locaties kunnen de moerassen gevoed worden 
door rivierkwel of stuwwalkwel. 
Eveneens kenmerkend zijn plas-drasgraslanden 
en hardhoutooibossen met zoom- en mantel-
vegetatie, vooral aan de voet van de stuwwallen.

Toelichting bij 3. Zandige rivieroevers
De beschikbaarheid van zand in rivieroevers kan 
bijvoorbeeld verbeterd worden door het verwijde-
ren oeverbestortingen en he realiseren van vrij 
eroderende, zandige rivieroevers. Deze natuurlijke 
oevers met strandjes en oeverwallen zijn vooral 
kansrijk bij wisselende waterstanden, zoals die in 
de bovenstroomse delen van de stuwpanden voor-
komen. In grote delen is oeverwalvorming nog 
maar beperkt kansrijk door verstuwing van het 
zomerbed.

Toelichting bij 4. Rivierkwel
Bij rivierkwelgeulen en -moerassen geldt het 
principe dat de hoeveelheid kwel groter wordt 
naarmate verhang op de rivier groot is en de 
kwelgeul zo lang mogelijk is. Gestuwde rivier-
trajecten zijn, zeker in het benedenstroomse deel 
van het stuwpand, dus minder kansrijk aangezien 
het verhang meestentijd niet groot is. Voor de 
Nederrijn en Lek geldt zo’n 10 maanden per jaar 
een stabiel peil. Rivierkwelgeulen – en moerassen 
zijn vooral kansrijk in onbekade uiterwaarden. 
Uitzonderingen hierop vormen kwelgeulen die 
liggen in uiterwaarden: 
• met onderbemaling;
• ter plekke van stuwpassages, waar de monding 

van de kwelgeul benedenstrooms van de stuw 
ligt . In beide situaties betreft het bekade 
uiterwaarden, met een (kunstmatig) groot 
peilverschil tussen de rivier en de uiterwaard. 
Hier kan rivierkwel rijkelijk toestromen. 

Een rivierkwelgeul watert geleidelijk beneden-
strooms op de rivier af. Verder is het belangrijk 
dat de rivierkwel toegankelijk is: dus de bodem van 
de geulen en moerassen moet zoveel mogelijk de 
zandige ondergrond aansnijden. Tot slot: maak een 
rivierkwelgeul zo lang mogelijk, dit om scheep-
vaarteffecten te minimaliseren, anders ontstaan 
zgn ‘hotse-klotsgeulen’ met verhoogde troebel-
heid.

Toelichting bij 6. Afgraven
Met het afgraven van het kleidek en andere voed-
selrijke, verstoorde of opgebrachte bodemlagen 
komt de zandondergrond boven te liggen. Zandige 
bodems, zowel droog als nat, zijn altijd een goed 
vertrekpunt voor natuurontwikkeling. Het is daarbij 
wenselijk dat, naast de aanleg van een geul, ook 
het naastliggende droge deel van de uiterwaard 
optimaal wordt afgegraven.

Toelichting bij 16. Rivierhout
Vooral in eenzijdig en tweezijdig aangetakte 
geulen is het van belang om dood hout in de geul 
aan te brengen, liefst in de vorm van bomen met 
een wortelkluit en een kruin. Rond deze elementen 
vinden vissen beschutting en daarnaast vormt hout 
een aanhechtingsplaats voor bijzondere macro-
fauna.

Toelichting bij 18. Ecologische relaties
Ruim zoveel mogelijk barrières op die de migratie 
van dieren in de lengterichting van de rivier belem-
meren, zoals dwarswegen en loswallen. 
Kenmerkend is de ligging van de Neder-Rijn 
tegen de hoge gronden aan de noordkant van de 
rivier, namelijk het Veluwe Massief en de Utrechtse 
Heuvelrug. Deze ruimtelijke relatie schept mogelijk-
heden voor de uitwisseling van dieren tussen de 
stuwwallen en de uiterwaarden. Daarnaast stromen 
diverse beken in dit riviertraject op de rivier uit. 
Benut de mogelijkheden voor het vernatuurlijken 
van de beekmondingen en de daarmee de optrek-
baarheid voor vissen.

Toelichting bij 22
• HVP’s: Hoge structuren/hoogwatervlucht-

plaatsen zijn soms gewenst vanuit het beheer; 
het heeft hierbij de voorkeur ze niet als ‘harde’, 
systeemvreemde elementen in het landschap 
aan te leggen, maar te kijken of ze, logische 
onderdelen van het gebied kunnen worden, 
passend in de morfologie van het terrein; bij-
voorbeeld als natuurlijk ogende stroomrug op 
hogere delen, die glooiend afl oopt in de rest 
van het landschap.

• Als ervoor gekozen wordt om eilanden of onder-
waterstructuren worden aangelegd, kan het 
helpen om de vraag te stellen of deze ook spon-
taan door de rivier ontstaan zouden kunnen zijn. 
Zo ja, dan zijn het vaak logische elementen.

SMART RIVERS - REVIEWDOCUMENT ONTWERPKWALITEIT GESTUWDE NEDERRIJN EN LEK

© 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.
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