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De Nieuwe Maas
Eigenzinnige getijdenrivier in verstedelijkt gebied

Ligging: De Nieuwe Maas tussen Krimpen a/d Lek en 
Vlaardingen

Ligging 
Benedenloop van de Rijn, tussen de Lek en Het Scheur/ 
monding Oude Maas.

Type riviertraject
Vrij afstromende getijdenrivier in het Rijn-Maasestuarium op 
de overgang van zoet naar brak water. 

Eigenheid en kenmerkende processen/geo(morfo)logie
De Nieuwe Maas is een estuariene getijdenrivier in de 
Rijndelta. De oevers zijn grotendeels vastgelegd en ingericht 
als haventerrein en stad. Het areaal dat nog onder 
getijdeninvloed staat, is daardoor erg klein geworden 
(vergelijk kaart 1750 met 2022). Het traject kent een relatief 
grote getijdeslag van ca. 1,8 m (-0,4 tot +1,4 m +NAP; bij 
doodtij 1,6 m en bij springtij 2,0 m). Het gemiddelde rivierpeil 
is +0,25 m +NAP. 

Dit riviertraject kenmerkte zich door een dynamisch 
evenwicht tussen erosie en sedimentatie. De vloed- en 
ebstroom nemen zand en slib mee en zetten dat tijdens de 
vloedkentering af. In de natuurlijke situatie leidde dit tot 
opwas van platen en eilanden en aanwas van slikken en 
schorren. Zodra slikken en schorren begroeid raken, spreekt 
men ook wel van gorzen (biezengors, rietgors, grasgors). 
Tussen de oevers en de platen of eilanden liggen de killen
(nevengeulen met getij). Onder invloed van de 
getijdenenergie ontwikkelen zich in de slikken en schorren 
kreeksystemen en lage oeverwallen. Vegetatie speelt daarbij 
een belangrijke rol door de invang en het vastleggen van 
sediment. 

Er is in dit traject sprake van een duidelijke zoet-
zoutgradiënt: gem. <100 mg Cl/l bij de Lek naar >1000 mg Cl/l 
bij Het Scheur (Rijnafvoer < 1200 m3/s). Tijdens lage 
rivierafvoeren trekt de zouttong door tot in de monding van 
de Lek. Aan de westzijde van het traject zijn de hogere 
zoutgehaltes terug te zien in het voorkomen van enkele 
brakwatersoorten. Voor zeewier en mossel- en 
oesterbanken is het echter nog te zoet.
Zoetwatergetijdenrivieren zijn van nature de meest 
voedselrijke ecosystemen van Nederland waarin door de 
dagelijkse getijdenwerking eutrofiëring toch vrijwel geen rol 
speelt. Afhankelijk van de oeverhoogte ten opzichte van 
GHW, de getijslag en het beheer komen verschillende 
vegetatiezones voor (zie afbeelding). 

De aanleg van de Deltawerken en verdieping van de vaargeul 
vanaf zee tot aan de Waalhaven leidden tot een grotere 
getijslag en rivierafvoer. Deze is in potentie voldoende voor 
het afzetten van sediment en de vorming van kenmerkende 
getijde-fysiotopen. Echter, door het versmallen van de 
huidige loop door inpoldering en havenuitbreiding (hogere 
stroomsnelheden), de grotere waterdiepte (lokaal >15 m) en 
effecten van de scheepvaart (stroming en golven) ontstaan 
ze niet meer vanzelf. Zand dat nu erodeert, verdwijnt voor 
het grootste deel in de vaargeul en draagt niet meer bij aan 
de vorming van aan- en opwassen. In luwe zones van oevers 
of havenbekkens ontstaan hier en daar wel zandige slikken. 
Door de hoge dynamiek slibben ze echter niet op en raken ze 
niet begroeid (referentiegebied 6).  

Inrichtingsconcepten
• Platen en eilanden: platen zijn al dan niet begroeide, 

zandige tot slikkige opwassen in de rivier omgeven door 
water. Deze groeiden vroeger uit tot eilanden 
(referentiegebied 1 en 3). Afgraven van opgehoogde 
eilanden biedt weer ruimte aan slikken, schorren en kreken 
(referentiegebied 1 en 3).

• Slikken en schorren: slikken zijn al dan niet begroeide 
aanwassen in de intergetijdenzone van de oever tussen 
gemiddeld laag en hoogwater (GLW en GHW). Boven GHW 
spreekt men van schorren. Bij aanleg van slikken en platen 
is de textuur relevant. Met name rivierzand biedt een goede 
uitganssituatie. Ze hellen flauw af richting de rivier of kil 
(talud van 1 : 10- 20).

• Killen: niet droogvallende nevengeulen met getij tussen een 
plaat of eiland en de rivieroever. Ze komen door 
aanzanding zowel eenzijdig- als tweezijdig aangetakt voor 
(Zie de Bakkerskil in referentiegebied 1). 

• Getijdengeulen en kreken: Geulen en kreken zijn onderdeel 
van slikken en schorren. Ze kunnen vanaf de rivier of kil 
alle richtingen op lopen, zowel in stroomafwaartse als 
stroomopwaartse richting. Kreken beginnen smal en ondiep 
(tussen GHW en GLW) en worden in stroomafwaartse 
richting breder en dieper tot beneden GLW. De dimensies 
hangen af van de komberging (hoeveelheid water die bij  
vloed naar binnen stroomt). De oevers zijn bij voorkeur 
flauw (zie hierboven), maar kunnen door erosie in de loop 
van de tijd steil worden.

• Dijkverlegging: Dit kan in combinatie met voorgaande 
maatregelen worden uitgevoerd. Het zorgt voor ruimte 
waarin processen van de getijdenrivier weer actief kunnen 
zijn zonder dat scheepvaart daar last van heeft (voorbeeld: 
Sophiapolder en Crezéepolder in De Noord).

• Kansrijkdom voor rivierecotopen vanuit historisch-geomorfologisch perspectief. 
Rijntakken – Maas - Benedenrivieren. H. Middelkoop, E. Stouthamer, M.M. Schoor, 
H.P. Wolfert, G.J. Maas. NCR Publication 21-2003. november 2003. 

• Kaart van de Beneeden rivier de Maas en de Merwede, van de Noord Zee tot 
Gorinchem : de vyf blaaden van de Maas en Merwede in een generale kaart door M. 
Bolstra. (1749). Universiteitsbibliotheek Utrecht. KAART: Moll 152 (Dk41-13)

Wijze van citeren: De Jong B., A. van Winden, B. Peters, B. Overkamp (2023). Poster 
de Nieuwe Maas. Eigenzinnige getijdenrivier in verstedelijkt gebied. Smart Rivers. 
Versie 27-1-2023.

1. Grote en Kleine Zaag: Een honderden jaren oude 
zandplaat met kil. In 2017 heeft RWS drie 
getijdenkreken aangelegd (KRW-maatregel) in een 
verlande laagte achter de vooroever met 
steenbestorting. 

2. Stormpoldervloedbos: Wilgenvloedbos doorsneden 
met kreken. Met duikers en overstroombare kades 
wordt op een uitgekiende manier voorkomen dat de 
kreken dichtslibben en het gebied verlandt.

3. Eiland van Brienenoord: Een restant van een veel 
grotere zandplaat. In 2021 is aan de west- en 

oostkant van het eiland getijdennatuur gerealiseerd 
in de luwte van de kil het Zuiddiepje. Er zijn 
vergevorderde plannen om het gebied in 
stroomafwaartse richting te verlengen achter een 
nieuwe langsdam.

4. Getijdenparken: verschillende gemeentes werken aan 
herontwikkeling van de havenbekkens waarbij 
getijdenparken of -oevers worden ontwikkeld. 
Voorbeeld: getijdenoever Wilhelminahave (Schiedam), 
getijdenoever Nassauhaven (Rotterdam), 
getijdenpark Keilehaven (Rotterdam).

5. Vijfsluizerhaven: een buitendijks restant van een 
vaart waarin getijdennatuur zich heeft ontwikkeld. In 
2014 is het herontwikkeld (KRW-maatregel). Het 
voorkomen van zeeaster, platvis en krabbetjes wijst 
op brakke condities.

6. Quarantaine-Terrein: onbegroeid en steil strandje 
aan de rand van de rivier. Wordt regelmatig 
aangevuld met zand. Voornamelijk bedoeld voor 
recreanten.

Referentiegebieden

Historische kaart 1749, ingekleurd Topografische kaart 2022 met referentiegebieden
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Nieuwe Maas

Omgaan met beperkingen van het systeem
Vanwege de ligging in een sterk verstedelijkte omgeving 
vormt de aanleg van nieuwe geulen en rivierverruimings-
maatregelen langs de Nieuwe Maas een extra uitdaging. Er is 
vaak erg weinig ruimte beschikbaar in het buitendijkse 
gebied, er is sprake van zandhonger (er spoelt vanaf oevers 
meer sediment weg dan er wordt aangevoerd) en daarnaast 
is er een mogelijk nog sterkere invloed van de 
scheepvaart(golfslag) dan meer bovenstrooms. 

Dit kan betekenen dat soms toevlucht wordt gezocht tot 
meer technische natuurbouwmaateregelen die niet direct 
voortkomen uit de werkwijze van Smart Rivers. Denk aan:
• Het toepassen van damwanden of stortsteendammen in 

havenbekkens of langs rivieroevers (kribben, 
langsdammen) voor verondieping en of luwte voor 
getijdennatuur. Eventueel met aanplant van riet en biezen 
en afrastering tegen ganzenvraat.

• Aanleg van instroomopeningen, drempels of vooroevers 
met bijvoorbeeld stortsteen om naar de toekomst toe 
makkelijk bij te kunnen bijsturen op teveel of te weinig 
stroming en golfslag (adaptief beheer).

• De aanleg van voldoende lange geulen en killen om 
minder last te hebben van de zuigwerking en golfslag 
door de scheepvaart.

Hierin zit echter een hiërarchie en volgorde van 
maatregelen: maatregelen vanuit het riviersysteem eerst en 
technische (natuur)maatregelen als terugvaloptie.

Vegetatiezones zoetwatergetijdenrivier
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