
Leidende principes voor dit riviertraject

1 Speelt het ontwerp voldoende in op de unieke eigenschappen van dit riviertraject als overgang van een zandrivier naar een 
zoetwatergetijdenrivier? Wordt er met andere woorden op een logische en consequente manier een keuze gemaakt tussen de structuren van een 
zandrivier (meestromende nevengeulen, hoogwatergeulen), en die van een getijdenrivier (Getijdengeulen en krekenstelsels, Natte getijdenvlakten). 

2 Besteedt het ontwerp voldoende aandacht aan het benutten van zowel zanddynamiek (oeverwalvorming bv.) als getijdendynamiek? 

Algemene leidende principes (alle riviertrajecten) 

Hydrologisch/hydraulische principes

3 Is optimale en logische manier gebruik gemaakt van (eventueel) uittredend grondwater en (rivier)kwel?
4 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 onder liggend 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 Worden de geulen niet dieper dan nodig/passend bij dit riviertraject? 
19 Worden de geulen niet breder dan nodig/passend bij dit riviertraject?
20 Zijn oevers in binnenbochten steil en in buitenbochten fl auwer? 
21 Zijn overige aangelegde structuren (denk aan hoogwatervluchtplaatsen en eilanden/zandbanken in geulen) morfologisch goed uitlegbaar/passend 

bij de Getijdenlek?

Getijdenlek
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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 en 2: Uniek riviertraject met 
twee werkzame hoofdprocessen   
Tussen de stuw bij Hagestein en Krimpen a/d Lek 
ondergaat de Lek een hydrologische en morfolo-
gische gedaantewisseling: dat van een zandrivier 
naar een zoetwatergetijdenrivier. Vooral in het 
bovenstroomse deel van dit traject, zo vanaf de 
Stuw Hagestein tot aan Schoonhoven, zijn proces-
sen werkzaam die zowel kenmerkend zijn voor een 
vrij afstromende zandrivier als van een zoetwater-
getijdenrivier. 
Stroomafwaarts van Schoonhoven is de dynamiek, 
die kenmerkend is voor een zandrivier bij gemid-
delde rivierafvoeren goeddeels uitgedempt, en 
overheerst het proces van de dagelijkse getijde-
beweging van zoet water.

Een goede systeemanalyse biedt de basis voor het 
treffen van de juiste inrichtingsmaatregelen. 
Daarbij past het volgende onderzoeksprogramma: 
• Bestudeer de geomorfogenese: zoek de rest-

geulen op; besef dat bestaande bodem- en 
geologische en geomorfologische kaarten vaak 
slechts een beperkt beeld geven van de ligging 
van restgeulen en de zandondergrond. Een aan-
vullend boorprogramma is altijd noodzakelijk; 

• De morfodynamiek: bepaal op basis van de 
luchtfoto’s na de hoogwaterperiodes ’93- 95 de 
plaatsen waar actieve opzanding bij hoogwaters 
en daarmee oeverwalvorming optreedt;

• De hydrodynamiek: bepaal de overstromings-
duren van de uiterwaard bij verschillende rivier-
afvoeren en besteed daarbij vooral aandacht aan 
de ligging van de intergetijdenzone (zone tussen 
de gemiddelde eb- en vloedstand).

Kenmerkende ecotopen die inspelen op patronen 
en processen van een zandrivier zijn:
• meestromende nevengeulen.  Geschikte 

locaties voor de aanleg van meestromende zijn 
restgeulen in de ondergrond, die vaak nog goed 
in het landschap herkenbaar zijn. Zoek vooral 
naar locaties in de buitenbocht van de Lek. 
Maak een meestromende nevengeul zo lang 
mogelijk, dit om scheepvaarteffecten te minima-
liseren, anders ontstaan zgn hotse-klotsgeulen! 
Gebruik het rivierkundig maximaal toegestane 
debiet dat door de geul mag stromen, zorg dat 
de geul dat meer dan 10 maanden per jaar 
meestroomt en voorkom droogval.

• hoogwatergeulen, voor dit riviertraject vooral 
uitgevoerd als geïsoleerde geul, gelegen achter 
zomerkaden of oeverwallen. Deze geulen 
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 toeneemt 
en er sprake is van een substantiële rivier-
kwelstroom.  

• kleiputten aan de teen van de bandijk. Hoewel 
niet echt passend bij een natuurlijk rivierbeeld, 
zijn kleiputten erg kenmerkend voor de dijkzone 
van de uitwaarden op de noordoever van de Lek. 
Daarnaast hebben kleiputten een (beperkte) 
meerwaarde voor natuur (amfi bieën!) en zijn ze 
ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang.

• Stroomdalgraslanden op oeverwallen en 
rivierduinen, vooral op plaatsen met actieve 
opzanding tijdens hoogwaters.

Kenmerkende ecotopen van een zoetwater-
getijdenrivier zijn:
• Getijdengeulen en krekenstelsels. Getijden-

geulen takken benedenstrooms op de Lek aan. 
Krekenstelsels kenmerken zich door een boom-
vormige structuur. Voor het ontwerp: geulen en 
kreken afgraven tot ongeveer 1 meter beneden 
de gemiddelde ebstand, met zeer fl auwe oevers, 
oplopend tot tenminste gemiddeld vloedniveau.

• Natte getijdenvlakten. Zoetwatergetijden milieus 
kenmerken zich door geleidelijke overgangen 
van laag naar hoog. Deze gradiënten maken 
het mogelijk dat een breed scala aan levens-
gemeenschappen kan voorkomen, afhankelijk 
van de overstromingsduur, zie onderstaande 
afbeelding. Het ontgravingsniveau van een 
dergelijke zone ligt tussen de gemiddelde eb- 
en vloedstand. In de getijdenvlakten kunnen 
spontaan kreken ontstaan door insnijding van 
het wegstromende (eb)water. Met maaiveld-
verlaging en het verwijderen van zomerkaden 
kunnen hoog opgeslibde gorzen weer worden 
”ge reset” tot actieve zoetwatergetijdennatuur. 

Toelichting bij 17: 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 Lek in het 
veenweidengebied. Dit biedt aanknopingspunten 
voor het versterken van de relatie tussen de uiter-
waarden en de binnendijkse bestaande en beoogde 
moerasgebieden, zoals de Zouweboezem, de 
moerasgebieden bij Kinderdijk en de toekomstige 
natte natuur in de bijv. de Krimpenerwaard.
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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.
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