Het Verhaal van het sediment
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Boilerplate Platform Rivierkennis - Verhalenreeks
Het “Verhaal van het Sediment” is onderdeel
van een reeks “verhalen”. Zij zijn een
deskundigenadvies aan alle partijen die aan het
beheer en de inrichting van de rivieren werken.
De verhalen worden geschreven door deskundige
van kennisinstituten, marktpartijen en RWS en zijn
gefaciliteerd door het Platform Rivierkennis van
Rijkswaterstaat. Zo zorgen we samen voor een
stevige en up-to-date kennisbasis waarmee onze
rivieren veilig en goed bevaarbaar houden. Deze
gehele reeks bestaat uit a) een generiek verhaal
over alle riviertakken, b) drie gebied specifieke
verhalen over de Maas, Rijn-Maasmonding en de
Waal, Neder-Rijn, Lek en de IJssel en c) themaedities waar een thema wordt uitgelicht. Deze
reeks wordt regelmatig geüpdate zodra er weer
‘voldoende’ nieuwe kennis is opgebouwd.
NB: In de verhalen is de meest up-to-date kennis
verzameld van onafhankelijke deskundigen.
Hierdoor vertegenwoordigen de verhalen niet
noodzakelijkerwijs de mening van de organisatie
waarbij de deskundige werken of van RWS.

Platform Rivierkennis
De reeks “Verhalen van …” is een belangrijk
onderdeel van de kennisontwikkeling en -borging
binnen het Platform Rivierkennis. Het Platform
Rivierkennis is onderdeel van Rijkswaterstaat en
heeft de rol om binnen Rijkswaterstaat te faciliteren
in het ontwikkelen, het borgen en het ontsluiten
van kennis over de werking van de rivieren
als systeem. Hiermee kan Rijkswaterstaat zijn
verschillende rollen als systeemverantwoordelijk
beheerder, kennisautoriteit, beleidsadviseur en
uitvoerder goed vervullen. Om aan dit doel bij te
kunnen dragen werkt het Platform Rivierkennis
aan drie productielijnen, namelijk vraag-gestuurde
kennisontwikkeling, het ontwikkelen en borgen
van systeemkennis en deze vertalen naar
Rijkwaterstaat systeemadviezen en -standpunten.
De drie productielijnen van Platform Rivierkennis
>

Vraaggestuurde kennisontwikkeling
Het Platform versterkt systematisch de
kennisbasis van Rijkswaterstaat door alle
kennis¬vragen vanuit beheer, uitvoering
en beleidsvoorbereiding te verbinden, te
prioriteren en te programmeren zodat deze
kunnen worden beantwoord in bestaande
projecten en programma’s. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met kennis-, en
onderzoeksinstellingen en voor alle functies
van de rivieren.

>

Ontwikkelen en borgen van Systeemkennis
Op basis van deze nieuwe en de
bestaande kennis worden door inhoudelijk
deskundige (van binnen en buiten RWS)
systeembeschrijvingen en gidsprincipes
opgesteld voor alle partijen die aan de
inrichting, het beleid en het beheer van de
riviersystemen werken. Dit wordt vastgelegd in
de reeks ‘Verhalen van ..’.

>

Rijkswaterstaat systeemadviezen en
standpunten
Het Platform Rivierkennis vertaalt de
opgebouwde systeemkennis vervolgens naar
‘Richtinggevende Rijkswaterstaat-uitspraken’
in een Rijkswaterstaat beheerdersperspectief.
Hiermee kan Rijkswaterstaat beter invulling
geven aan: zijn rol van systeemverantwoordelijk
beheerder, uitdagingen in de Strategische
Agenda Rivieren en zijn belangen in nieuw
rivierbeleid. Ook vertaalt het Platform
Rivierkennis dit beheerdersperspectief weer
door naar systeemadviezen, daar waar
specifiek een standpunt van Rijkswaterstaat
nodig is voor beheer of aanleg.
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Inleiding
De functies in het rivierengebied, zoals
zoetwaterverdeling, scheepvaart, natuur,
waterveiligheid en landbouw, komen steeds
meer onder druk te staan, onder meer door de
toenemende ruimtevraag en klimaatverandering.
Een extra uitdaging vormen veranderingen die
zich op de rivierbodem voltrekken: grootschalige
morfologische veranderingen door sedimentatie en
erosie van grind, zand en klei. Deze veranderingen
werken door in hoog- en laagwaterstanden,
grondwaterstanden (in ongestuwde delen van Rijn
en Maas) en de waterverdeling tussen riviertakken
en tussen het zomer- en winterbed. Dit heeft
invloed op de riviergebonden functies.
Duurzaam beheer van de rivierbodem is dan ook
een belangrijk onderdeel van het programma
Integraal Riviermanagement (IRM). In dit
programma werken verschillende overheden
samen aan een toekomstbestendig riviersysteem
dat voor meerdere functies te gebruiken is en
als systeem goed functioneert en duurzaam te
beheren is. Dat vereist maatregelen die samen
een logisch geheel vormen en bijdragen aan een
duurzaam eindbeeld, passend bij het gedrag van
de rivier en de diverse rivierfuncties.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het
rivierbeheer. Om de strategische beleidskeuzes
over de rivieren te ondersteunen - in IRM en
andere trajecten - heeft Rijkswaterstaat Het
Verhaal van het Sediment laten schrijven. Het
Verhaal van het Sediment biedt:
> inzicht in de historische trends en huidige
ontwikkelingen in de riviermorfologie;
> gidsprincipes voor duurzaam rivierbeheer.
Met deze inzichten wil Rijkswaterstaat komen tot
een visie op sedimentmanagement in de rivieren,
op basis van zachte en harde maatregelen.
Afgelopen jaar zijn al verschillende “Verhalen van
…” verschenen. Deze geven een beschrijving
van het riviersysteem voor de Rijntakken, de
Maas, en de Rijn-Maasmonding. De verhalen
geven gidsprincipes die bijdragen aan het
duurzaam beheren van de rivier. Het Verhaal van
het Sediment geeft een verdiepingsslag voor het
thema “sediment”.
Het Verhaal van het Sediment is een product van
het Platform Rivierkennis van Rijkswaterstaat en is
gebaseerd op de kennis van specialisten binnen
en buiten Rijkswaterstaat. Het is een verhaal van
deskundigen dat beheerders, beleidsmakers en
bestuurders kunnen gebruiken om een visie of
standpunt te bepalen.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de
ontstaansgeschiedenis van de Rijn en de
Maas, met aandacht voor de geologische
geschiedenis en de ingrepen die mensen in de
loop van de tijd hebben uitgevoerd. In hoofdstuk
2 volgt een beschrijving van de riviersystemen
zoals ze er nu bij liggen (Maas, Rijn en RijnMaasmonding), met speciale aandacht voor het
sediment. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de
morfologische trends. Ook de sedimentbalans,
die deze trends weerspiegelt, komt hier aan bod.
De morfologische trends hebben gevolgen voor
rivierfuncties. Daar gaat hoofdstuk 4 over, dat ook
een overzicht geeft van de opgaven die daaruit
voortkomen. De opgaven vragen om duurzaam
sedimentmanagement. Het verhaal eindigt in
hoofdstuk 5 met gidsprincipes om daar invulling
aan te geven.
In de lay-out van dit document zijn interactieve
knoppen opgenomen waarmee u snel kunt
navigeren tussen verschillende hoofdstukken
en paragrafen. De interactieve knoppen vindt
u rechtsboven aan de pagina en af en toe als
gekleurde vlakken in de tekst. De interactieve
knoppen lichten op wanneer u er met uw muis
overheen gaat.
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de rivieren
1.1 de geologie

1.2 De mens aan
het werk

Op sommige plaatsen heeft de Rijn zich
ingesneden tot in het grove zand uit het
Pleistoceen, op andere plaatsen stroomt hij
door een dik pakket zand, klei of veen uit het
Holoceen. De Maasbodem ziet er weer heel
anders uit. Hoe die verschillen zijn ontstaan, wordt
duidelijk door terug te kijken naar de geologische
ontstaansgeschiedenis in de afgelopen
tienduizenden jaren (of meer) en de grote ingrepen
door mensen in de afgelopen eeuwen.
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1.1
De geologie
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Bewegingen in de ondergrond
Onze grote rivieren hebben in belangrijke mate
het Nederlandse landschap gevormd, door
grind, zand en slib naar ons land te brengen.
De rivieren komen uit gebieden die geleidelijk
omhoog gestuwd zijn (de Alpen en de Ardennen)
en stromen naar het dalende Noordzeebekken.
Nederland ligt op de grens van deze tektonische
stijgings- en dalingsgebieden, een typische locatie
van een delta. Het type sediment dat de rivieren
hier achterlaten, wordt vooral bepaald door de
aard van het gesteente in het brongebied en de
klimatologische omstandigheden.
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De loop van de Rijn en de Maas is sterk bepaald
door breuken in de ondergrond (zie Figuur 1). De
ondergrond kan tussen twee breuken omhoog
komen (horst) of zakken (slenk). De Rijn komt
Nederland binnen via de Rijndalslenk. De twee
grootste Rijntakken buigen vervolgens af naar
het westen, richting de Nederlandse kust, en de
kleinste Rijntak buigt af naar het noorden. De
Maas stroomt door een gebied met verschillende
horsten en slenken. In het uiterste zuiden van
Limburg doorsnijdt de Maas de omhoog komende
Krijtgesteenten van de Kempenhorst. De

Yamouth Roads Formatie
Waalre Formatie
Sterksel Formatie
Stamproy Formatie
Peize Formatie
Appelscha Formatie
Beegden Formatie
Hauptterasse
Hoofdstroomrichtingen van de Rijn tot 450 ka
Hoofdstroomrichtingen van de Maas
Hoofdstroomrichtingen van de oostelijke rivieren (PZ)
Hoofdstroomrichtingen van de oostelijke rivieren (AP)
Hoofdstroomrichtingen van rivieren afkomstig uit
Midden-België
Rijns Massief

Hoe ontstaat sediment?
De aardkost verweert onder invloed van factoren
als hitte, kou, water, ijs en chemische processen.
Gletsjers, wind en stromend water brengen de
verweringsproducten van het brongebied omlaag:
rotsblokken, keien, grind, zand, silt en klei samen
met de opgeloste en gebonden stoffen. Onderweg
blijft een deel van de producten achter. Wat in
de rivier blijft, verweert, breekt en slijt verder tot
steeds kleinere deeltjes. Hoe fijner het materiaal,
hoe verder het meegevoerd kan worden, soms
helemaal tot in zee, waar het bezinkt en –
afhankelijk van de omstandigheden - een rivierdelta
vormt.

Older than Tertiary
State Boundary

Figuur 1. Links: De Rijn
en de Maas voeren al
duizenden jaren sediment
richting de Noordzee.
Bron: Stouthamer
et al., 2015. Rechts:
Diepteligging van de
basis van het Kartair
t.o.v. NAP en breuken
in de ondergrond. Bron:
Berendsen, 1998
6

BACK HOME NEXT

Maasbodem bestaat hier uit kalk bedekt met grind
en stenen. In de Roerdalslenk heeft de rivier dikke
pakketten zand en grind afgezet. Het Maasdal
is hier relatief breed. Op de Peelhorst is het
Maasdal smal. De rivier moest zich hier insnijden
in de omhoog komende horst. Hier liggen fijne
zanden uit het Mioceen dicht onder de toplaag
van de bedding. Vervolgens stroomt de Maas de
langzaam dalende Venloslenk in, waar de rivier in
de loop van de tijd weer dikke pakketten grof zand
heeft afgezet. Ook hier komen lokaal fijne zanden
uit het Mioceen aan het oppervlak.
Naast deze breuken hebben verschillende andere
factoren de loop van de rivieren in Nederland
bepaald: de ligging van de stuwallen uit de
voorlaatste ijstijd (Saalien), het terugveren van
de aardkorst na het verdwijnen van de ijskap
en sedimentatie (Stouthamer, et al., 2015). In
het oosten hebben de huidige Rijntakken zich
ingesneden tot in de Pleistocene rivierafzettingen
uit de laatste ijstijd (Weichselien). Dit zijn
hoofdzakelijk grofzandige en grindrijke afzettingen.
In het westen stroomt de rivier door Holocene
afzettingen van de laatste 10.000 jaar. Deze
bestaan uit (zee)klei, veen en zand. De Nederrijn-

Hoofdstuk 3.2

ER ONTSTAAN SOMS PLOTSELING
DIEPE EROSIEKUILEN IN HET
ZOMERBED

Lek stroomt bijvoorbeeld eerst door de relatief
grove en losse Pleistocene afzettingen en de
laatste 20 kilometer door erosiebestendige klei- en
veenafzettingen uit het Holoceen.
De periode van de ijstijden
Tijdens de ijstijden in het Pleistoceen stond de
zeespiegel soms wel honderd meter lager dan nu.
De riviermondingen lagen daardoor veel verder
weg. Vooral de laatste twee ijstijden zijn bepalend
geweest voor het hedendaagse Nederlandse
landschap. In de voorlaatste ijstijd (het Saalien,
170.000 tot 160.000 jaar geleden) lag half
Nederland onder het ijs en zijn de grote stuwwallen
ontstaan. In de laatste ijstijd (Weichselien, 115.000
tot 11.700 jaar geleden) werden dikke pakketten
dekzand afgezet, aangevoerd door de koude
westelijke winden.
In de koude perioden voerden de rivieren veel
smeltwater af, met grote hoeveelheden zand en
grind. In het oosten liggen deze afzettingen aan
het oppervlak of dicht daaronder. Naar het westen
toe bevindt dit losse materiaal zich op grotere
diepte, tot 20 meter onder het oppervlak in WestNederland. De blauwe tinten in Figuur 2 geven
een beeld van de ligging van de rivieren in deze
periode. De rivierbedding was breed en bestond
uit verschillende geulen die horen bij een vlechtend
riviersysteem (Stouthamer et al., 2015).

Zeespiegelstijging en ontbossing
Na de laatste ijstijd (Weichselien) begint het
Holoceen. In de eerste 6000 jaar steeg de
zeespiegel snel, om daarna geleidelijk af te
nemen tot uiteindelijk enkele centimeters per jaar
(Stouthamer et al., 2015). De hogere zeespiegel
leidde ertoe dat het aangevoerde riviersediment
bleef liggen in de delta. In West-Nederland werden
de afzettingen uit het Pleistoceen op deze manier
afgedekt met jongere sedimenten en ontstond
een gesloten kustlijn met strandwallen. Het
gebied van het huidige Nederland veranderde
van een sediment exporterend gebied in een
sedimentatiegebied (Kleinhans et al. 2013). Achter
de strandwallen kwam op grote schaal veen tot
ontwikkeling in de komgebieden, door de stijgende
grondwaterspiegel. Dit duidt erop dat de rivieren
niet genoeg sediment aanvoerden om het tempo
van de zeespiegelstijging bij te houden. Geschat
wordt dat in de laatste 8000 jaar 70-80% van
het aangevoerde fijne sediment in de delta is
ingevangen (Erkens en Cohen, 2009). In WestNederland ontstond door de combinatie van
sedimentaanvoer door de rivieren, veenvorming
en inbraken vanuit zee een afwisselend pakket
bovenop zand uit de ijstijd (Pleistoceen). Deze
heterogene sedimentsamenstelling speelt nu een
belangrijke rol in het ontstaan van erosiekuilen in dit
gebied (zie paragraaf 3.2).
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Vanaf 3000 jaar geleden nam de aanvoer van fijn
sediment door de rivieren sterk toe, een gevolg
van grootschalige ontbossingen in de achterlanden
(Erkens, 2009). De rivieren moesten regelmatig
hun loop verleggen, omdat de rivierbedding
door al dat zand te hoog kwam te liggen. Terwijl
de nieuwe rivierloop tot ontwikkeling kwam,
verzandde de oude loop. Dergelijke (kleine)
rivierverleggingen kwamen eens in de 60 à 80 jaar
voor in het rivierengebied (Stouthamer et al., 2015).
Zo ontstond 1500-1000 jaar geleden de IJssel
(Makaske et al., 2008). De aanvoer van het fijne
sediment leidde er ook toe dat de riveren in korte

tijd hoge oeverwallen konden opbouwen. Daardoor
kwamen de overstromingsvlakten minder vaak
onder water te staan. Het complex van rivierlopen
is afgebeeld in Figuur 2. Rivierverleggingen
maakten het mogelijk het sediment over de delta te
verspreiden bij een stijgende zeespiegel.
Stroomgordels in de ondergrond
De geschiedenis van de rivieren is terug te lezen in
de Nederlandse ondergrond. Daar ligt een complex
netwerk van stroomgordels - zandige beddingen
van oude rivierlopen - van verschillende ouderdom
(zie Figuur 2).

Onder de rivierdijken liggen op verschillende
plaatsen oude, kruisende stroomgordels in de
ondergrond. Het goed doorlatende zand onder de
dijk was in het verleden een belangrijke oorzaak
van dijkdoorbraken en geeft ook nu nog een risico
op dijkfalen (piping). Het bekendste voorbeeld
daarvan is het Wiel van Bassa in de Betuwe. Een
wiel is een meer dat ontstaat waar het kolkende
water door de doorgebroken dijk stroomt en een
diep gat uitschuurt. Dit gebeurde bij een doorbraak
van de Diefdijk in 1573. Zoals Figuur 3 laat zien, ligt
het wiel precies op zo’n zandbaan.

Heden
1 v/n Chr
3000 v Chr
6000 v Chr
Laatste ijstijd
Schoonrewoerdse stroomgordel
Wiel
Zandige overslag
Figuur 2. In de ondergrond ligt een complex netwerk van oude
stroomgordels. Bron: Cohen et al., 2012

Figuur 3. Het Wiel van Bassa ontstond bij een doorbraak
van de Diefdijk in 1573. Bron: Berendsen, 2004.
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1.2
De mens aan het werk
De mens probeert al eeuwenlang de rivieren
naar zijn hand te zetten. Dit begon al in de
middeleeuwen met de eerste bedijkingen en
ontginning van de overstromingsvlakte (Kleinhans
et al., 2013). Begin negentiende eeuw begon
de Duitse ingenieur Johann Gottfried Tulla met
het normaliseren van de Oberrhein in ZuidDuitsland. De eerste ingrepen in Nederland
hadden vaak een militaire reden (Van Til, 1979),
latere ingrepen hadden eerder als doel het
gevaar van overstromingen te verminderen en
de bevaarbaarheid te verbeteren. Een voorbeeld
is het graven van het Pannerdensch Kanaal
(1707): dit kanaal was in eerste instantie een
gracht met een verdedigingswal (retranchement),
aangelegd in 1701 om de Hollandse Waterlinie
in geval van nood sneller te kunnen vullen. Pas
in 1707 werd de gracht verbonden met de Rijn
en ontstond een kanaal (Van de Ven, 2007). De
meeste grote ingrepen dateren echter van na
1800. De voorloper van Rijkswaterstaat was toen
net opgericht, en belast met het beheer van onder
meer het Pannerdensch Kanaal. De effecten van
dergelijke grote ingrepen op de morfologie en het
sedimenttransport werken vaak nog honderden
jaren door.
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Soorten ingrepen in rivieren
De ingrepen om een rivier te beïnvloeden zijn
talrijk en veelsoortig. Ze zijn grofweg als volgt in te
delen:
> bedijking en bekading: aanbrengen van
waterkerende grondlichamen om het water in
het zomerbed en winterbed te houden;
>
>

>

>

>

bochtafsnijdingen en andere riviercorrecties:
ingrijpen in de loop van de rivier, bijvoorbeeld
met bochtafsnijdingen, omleidingen of
verbindingsgeulen (Pannerdensch Kanaal,
Bergsche Maas) of beïnvloeding van de
afvoerverdeling over verschillende takken;

bochtafsnijdingen, uiterwaardverlaging
of dijkteruglegging (zie bijvoorbeeld
Ruimte voor de Rivier), maar ook door
vegetatiebeheer in de uiterwaarden;
baggeren, storten, zand- en grindwinning:
het verwijderen, verplaatsen of toevoegen
van sediment, vaak ten behoeve van de
bevaarbaarheid, soms ook om zand of grind
te winnen;

>

normalisatie: het creëren van één hoofdgeul
met een vaste breedte (de ‘normaalbreedte’
bij de Middelbare Rivierstand);

oeverbeschermingen: steenbestortingen,
steenzettingen en soms zelfs damwanden
om oevererosie te voorkomen;

>

kanalisatie: het aanbrengen van stuwen
en sluizen om bij lage afvoer voldoende
waterdiepte voor de scheepvaart te
garanderen;

aanbrengen van vaste lagen en
bodembescherming: fixeren van de
rivierbodem;

>

afsluiting van zeearmen: maatregel
in het benedenrivierengebied om het
binnendringen van stormvloeden en
zoutwater te voorkomen, permanent
via dammen of spuisluizen of alleen bij
stormvloed via een beweegbare kering.

rivierverruiming: vergroting van de
afvoercapaciteit bij hoogwater, bijvoorbeeld
door de aanleg van nevengeulen, ‘groene’
rivieren en retentiebekkens en door
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Oppervlak beschikbaar voor de Rijntakken
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Figuur 4 Links: De Waal is sinds 1835 steeds verder
ingesnoerd tussen dijken. Bron: Silva et al., 2000.
Rechts: De overstromingsoppervlakte van de Rijntakken
en de Maas is na 1850 nog fors afgenomen. Bron: Klijn
en Asselman, 2002.

Oppervlak beschikbaar voor de Maas
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Door bedijking verliest de rivier een deel van zijn
overstromingsvlakte en komgebieden. Er blijft
een kleiner gebied over waar zand en slib kunnen
bezinken (zie Figuur 4, rechts). De uiterwaarden
die na de bedijking en normalisatie overbleven,
zijn daardoor vaak in hoog tempo opgeslibd (zie
ook Figuur 18). Vóór de normalisatie kon het slib
zich over een veel groter overstromingsoppervlak
verdelen en werd de aanslibbing bovendien
continu ongedaan gemaakt, doordat meanders
in benedenstroomse richting migreerden. Na
alle menselijke ingrepen kon dat niet meer. Door
bedijking verliest het rivierwater ruimte, waardoor
ook waterstanden en stroomsnelheden veranderen,
en daarmee ook het sedimenttransport.

Oppervlak (ha)

Bedijking en bekading
De bedijking van de rivieren begon rond het jaar
1000. Halverwege de veertiende eeuw waren
de Rijntakken en de Maas stroomafwaarts van
Cuijk vrijwel volledig bedijkt. Die dijken werden
voortdurend aangepast, vaak naar aanleiding van
overstromingen. Ook in de afgelopen eeuwen ging
de bedijking door (zie Figuur 4, links). Langs het
bovenstroomse deel van de Maas (Bovenmaas tot
en met Zandmaas) werden pas na de hoogwaters
van 1993 en 1995 voor het eerst echte dijken
rond de woonkernen aangelegd (in het begin
nog met de status van ‘kaden’). Bedijking van
dit bovenstroomse deel was in het verleden niet
urgent genoeg, omdat er weinig bebouwing in het
rivierdal stond.

Jaar
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Bochtafsnijdingen
In het verleden stroomden de Rijn en de Maas
via grote meanders door het landschap. In de
loop van de eeuwen zijn rivierbochten op veel
plaatsen afgesneden, om de bevaarbaarheid en de
afvoer van water en ijs te verbeteren. De meeste
meanders van de Waal werden al in de zeventiende
en achttiende eeuw afgesneden. In de negentiende
en twintigste eeuw verloren ook de Nederrijn, de
IJssel en de Maas verschillende meanders.

Vaak blijft de meander zichtbaar als een
‘hoefijzermeer’ in het winterbed (zie Figuur 5).
Bij hoogwater bezinkt hier fijn sediment: het
meer fungeert dan als slibvang. Dit gaat door tot
de voormalige rivierbocht zich heeft opgevuld.
Uiteindelijk verlandt het meer en raakt het begroeid,
maar zelfs dan blijft het vaak nog lange tijd
herkenbaar in het landschap.

Figuur 5. De bochtafsnijding in de Maas bij de Loonse
Waard is nog steeds herkenbaar in het landschap: links
de situatie rond 1900 en rechts de situatie in 1955 na de
bochtafsnijding. Bron: Maas in beeld, 2019.

Bochtafsnijdingen hebben een groot effect
op de stroming, het sedimenttransport en de
bodemhelling (het verhang). De rivierloop wordt
door bochtafsnijdingen korter. Zo nam de lengte
van de Maas tussen Buggenum en Lith met
circa 20 kilometer af door bochtafsnijdingen in
de periode 1934-1980. Het kortere traject na
de bochtafsnijdingen heeft een groter verhang.
Het water gaat er sneller stromen en kan meer
sediment meevoeren. Dat leidt tot terugschrijdende
erosie: de bedding erodeert in stroomopwaartse
richting vanaf de ingreep. Benedenstrooms treedt
tijdelijk sedimentatie op. Dit gaat door tot de
rivier weer in evenwicht is met de afvoer en het
sedimentaanbod, een proces dat eeuwen kan
duren. De hele bedding bovenstrooms van de
afsnijdingen is dan lager komen te liggen. Zonder
compenserende maatregen heeft dit gevolgen in
een zich vertakkende rivier als de Rijn: de verdeling
van water en sediment over bovenstrooms gelegen
splitsingspunten verandert.
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De normalisaties hebben het zomerbed smaller
en dieper gemaakt. Door het smallere zomerbed
(en de bochtafsnijdingen) stroomt het water sneller
en neemt de capaciteit van het stromende water
om sediment te verplaatsen toe. Daarbij snijdt
de rivier zich in en wordt de helling flauwer. Aan
benedenstroomse zijde blijft de rivierbodem stabiel
of hij komt omhoog, omdat de monding van de
rivier min of meer vast ligt op zeeniveau. Het
kantelpunt tussen de bovenstroomse insnijding en
de benedenstrooms stabiele ligging/aanzanding

ligt in de Waal ongeveer bij Tiel. Hoe verder
bovenstrooms, hoe groter de insnijding. Door
een combinatie van oorzaken gaat de insnijding
van het zomerbed in vrijwel alle Nederlandse
riviertrajecten nog steeds door. De belangrijkste
oorzaken van de doorgaande rivierbodem erosie
zijn hoogstwaarschijnlijk de normalisaties in de
negentiende en twintigste eeuw, de baggerwerken,
de winning van zand en grind, de bochtafsnijdingen
en de afname van de sedimenttoevoer van
bovenstrooms (vooral in de Maas) door de aanleg
van stuwen in de rivier (kanalisatie) en dammen
in zijrivieren. Een andere mogelijke oorzaak is een
toename van het sedimenttransport veroorzaakt
door de scheepvaart, maar dit vraagt nog nader
onderzoek.
Tussen de kribben van de Waal en de Nederrijn
liggen zandstrandjes. Schepen veroorzaken
golven en stromingen tussen de kribben waardoor
de strandjes eroderen. Bij hoogwater vindt
juist sedimentatie van zand plaats, zodat de
erosie min of meer gecompenseerd wordt (zie
Figuur 6). Tussen 2009 en 2015 zijn de meeste
kribben in de Midden-Waal verlaagd voor de
hoogwaterveiligheid. 1Sindsdien stroomt bij
hoge afvoeren meer water over de kribben en
minder door de hoofdgeul. In het traject met de
verlaagde kribben neemt de transportcapaciteit in
de hoofdgeul bij hoogwater hoogstwaarschijnlijk
af. Daar treedt sedimentatie op (of vermindert de
erosie) en snijdt de rivier zich minder snel in.

Benedenstrooms van het traject met verlaagde
kribben erodeert de hoofdgeul tijdelijk door
verminderde aanvoer van sediment. Dit
effect wordt weer ongedaan gemaakt als de
bodemligging in het traject met de verlaagde
kribben een nieuwe evenwichtstoestand heeft
bereikt.
500.000

Sedimentale (+)/erosie (-) (m3)

Eén geul met een vaste breedte
De ingrepen om te komen tot de gewenste
normaalbreedte bestaan bijvoorbeeld uit
verlaging van het zomerbed, aanleg van kribben
en strekdammen en bescherming van oevers.
Deze zogenoemde ’normalisaties’ hebben in de
Maas, de Rijntakken en de Rijn-Maasmonding in
verschillende fasen plaatsgevonden. De eerste
grote werken in de Nederlandse Rijntakken
gingen in het midden van de negentiende eeuw
in uitvoering. Na deze eerste normalisatie volgden
nog een tweede (gereed in 1889) en een derde
(gereed in 1966). De maatregelen waren in eerste
aanleg bedoeld voor de veilige afvoer van ijs door
het creëren van een één-geulsysteem. Tijdens de
industriële revolutie was ook de bevaarbaarheid
een belangrijke drijfveer. In de Maas ging in de
jaren dertig, naast de bouw van stuwen, een aantal
grote bochtafsnijdingen tussen Grave en Kerkdriel
in uitvoering (Plan Lely). Hierdoor werd de rivier
ongeveer 20 kilometer korter.
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Figuur 6. Deze grafiek laat de cumulatieve erosie en
sedimentatie in kribvakken van de Waal zien. Hieruit blijkt
dat erosie en sedimentatie elkaar min of meer in evenwicht
houden. Bron: Ten Brinke, 2004.
Tussen Ophemert en Wamel (10 km) is kribverlaging vervangen
door een proefproject met langsdammen en parallelle
stroomgeulen (Inwisselbesluit Ruimte voor de Rivier). Hiermee zijn
de stroomsnelheid, de waterstand en het sedimenttransport in de
hoofdgeul te beïnvloeden.
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Kanalisatie
Om de bevaarbaarheid van de rivieren te
verbeteren zijn in de vorige eeuw zeven stuwen
aangelegd in de Maas. De stuwen in de Maas
handhaven een vastgesteld peil bovenstrooms
en worden volledig gestreken vanaf een afvoer
van 900 m³/s bij St. Pieter (gemiddelde Maas
afvoer is 230 m³/s). De stuw bij Belfeld wordt als
eerste geheel gestreken, de stuw bij Borgharen als
laatste bij een afvoer van 1.600-1.800 m³/s. Bij de
stuwen van Grave en Lith worden de stuwpeilen
bovenstrooms van de stuw verlaagd vanaf een
Maasafvoer vanaf 600 m3/s. Deze stuwen worden
pas volledig geopend bij afvoeren boven 1.200
m3/s.

Ook in de Nederrijn-Lek zijn drie stuwen gebouwd,
mede ten behoeve van de zoetwaterhuishouding.
De eerste stuw (bij Driel) zorgt bij lage tot
gemiddelde Rijnafvoeren voor voldoende afvoer
naar de zoetwaterbuffer in het IJsselmeer en
voldoende vaardiepte in de IJssel. De volgende
twee stuwen houden de waterstand in de
Nederrijn-Lek op peil. De stuwen zijn tijdens hoge
afvoeren getrokken, maar zijn bij gemiddelde
en lage afvoeren in werking. De instellingen zijn
afhankelijk van de gemeten waterstand bij Lobith.
Het heffen van de stuw bij Driel gebeurt bij een
waterstand bij Lobith van NAP + 10 m; bij de
stuwen bij Hagestein en Amerongen begint het
heffen bij een waterstand van NAP + 11.40 m bij

Lobith. Uitgangspunten voor het stuwbeheer
zijn dat zo lang mogelijk 285 m3/s Rijnwater naar
de IJssel stroomt en dat altijd 25 m3/s voor de
Nederrijn-Lek overblijft. In 2001 is een vistrap bij
de stuw bij Driel in gebruik genomen. Sinds die tijd
wordt in het stuwprogramma rekening gehouden
met een minimale afvoer van 30 m³/s naar de
Nederrijn-Lek, zodat 5 m³/s via de vistrap kan
stromen.
Als de stuwen dicht staan, belemmeren ze het
doorgaande bodemtransport van zand en grind,
doordat de constructie een obstakel vormt.
Doordat de stroomsnelheden bovenstrooms van
de stuw laag zijn, sedimenteert bovendien een deel
van het zwevende transport. Pas als de stuwen
zijn geheven en de afvoer en de stroomsnelheden
in de stuwpanden toenemen, komt het
sedimenttransport over de rivierbodem weer
op gang en neemt ook het zwevende transport
weer toe. In de Maas worden de stuwen bij
toenemende afvoeren al deels gestreken om
voorafgaand aan hoogwater het peil te verlagen
(dynamisch peilbeheer) voor het waterbeheer en
de objectveiligheid (Arcadis, 2009). Neveneffect
is dat de stroomsnelheden en transporten in
het stuwpand geleidelijk toenemen, waardoor
geen hinderlijke ondieptes voor de scheepvaart
ontstaan. In de voorhavens bij de stuwen bezinkt
veel fijn sediment dat niet wegspoelt als de stuwen
gestreken zijn. Dit wordt regelmatig weggebaggerd.
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scheepvaart. Om de bevaarbaarheid
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Na een hoge afvoer is vaak
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baggerwerk nodig om aanzandingen in de vaarweg
te verwijderen.
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Baggeren, storten en zand- en grindwinning
In de twintigste eeuw is op verschillende plaatsen
in de Rijn en de Maas veel grind en zand
gewonnen (zie Figuur 7 en Figuur 8). Daarnaast
vindt (onderhouds)baggerwerk plaats voor de
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Waar de rivier verruimd is, zal hij een nieuwe
evenwichtstoestand zoeken door sediment af te
zetten in het zomerbed. Het is nog onduidelijk hoe
groot dit effect is ten opzichte van de grootschalige
insnijding van het zomerbed.
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Rivierverruiming: Ruimte voor de Rivier en
Maaswerken
Na de hoogwaters van 1993 en 1995 zijn
de programma’s Ruimte voor de Rivier en
Maaswerken van start gegaan. Het doel was
de rivieren meer ruimte te geven voor de
berging en afvoer van water. Maatregelen
bestonden bijvoorbeeld uit het verlagen
van uiterwaarden, aanleg van nevengeulen,
dijkterugleggingen, inrichting van retentiegebieden
en zomerbedverlaging. De afgelopen jaren zijn
in de Waal kribben verlaagd en langsdammen
aangelegd.
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Figuur
7. Geschatte
Grensmaas
baggerhoeveelheden
in de
Bovenmaas
Maas tussen 1916 en 2018.
Bronnen: Vermeer, 1990; Sloff,
1995; overzichten van RWSZN, 2019 . De uitvoering van het
project Grensmaas (sinds 2008)
en Zandmaas (sinds 2005) zijn
goed herkenbaar in de vorm van
pieken. Het gaat om baggerwerk
in zomer- en winterbed, inclusief
winningen, onderhoudsbaggerwerk
en baggerwerk in voorhavens.
Baggerwerk in de kanalen is niet
meegenomen.
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In de Rijntakken is in het verleden veel sediment
onttrokken. Tussen 1900-1989 is bijvoorbeeld in
totaal circa 33 miljoen m³ zand uit de Waal gehaald
(Struijk, 1994). Deze onttrekking heeft daarmee
dezelfde orde van grootte als de aanvoer van zand
en grind. 2 Sinds 1991 is de zandwinning in de
Rijntakken afgebouwd en sinds 2018 is de winning
geen onderdeel meer van het onderhoudscontract
voor de vaargeul. Wanneer ondieptes worden

weggebaggerd, moet het materiaal in de buurt
worden teruggestort. De stortlocatie ligt zo mogelijk
binnen anderhalve kilometer van de baggerlocatie
en waar weinig ruimte is binnen vijf kilometer. Er
vinden nog wel onttrekkingen in de Waal plaats op
basis van oudere zandwinconcessies (in totaal voor
circa 120.000 m3/jaar). Het beleid is erop gericht
deze volumes af te bouwen, zeker als het gaat
om de winning uit het zomerbed. De bovenloop
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van de Nederrijn-Lek biedt weinig ruimte voor
stortlocaties. Wat daar gebaggerd wordt, werd
tot voor kort benedenstrooms van de stuw bij
Driel gestort en gaat met ingang van 2021 naar
een stortlocatie in het Pannerdensch Kanaal. In
de Beneden-IJssel wordt wel permanent zand
onttrokken uit het zomerbed. Dit gebeurt onder
meer om de zomerbedverdieping in stand te
houden die hier in het kader van Ruimte voor de
Rivier is aangebracht.
De Maas heeft de afgelopen eeuw jaarlijks
honderdduizenden kubieke meters sediment
verloren door zand- en grindwinning en
onderhoudsbaggerwerk (zie Figuur 7), een
veelvoud van het geschatte jaarlijkse transport
van zand en grind in deze rivier (circa 50.000
m3 per jaar). In de Maas gaat de zand- en
grindwinning nog steeds door, vaak in combinatie
met baggerwerk voor de scheepvaart of als
financieringsbron voor rivierverruiming. Alleen al
in de Grensmaas wordt in de periode 2008-2027
in totaal 33 miljoen m3 grind en 6 miljoen m3 zand
gewonnen.
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Het jaarlijkse transport van zand en grind in de Waal wordt
geschat op 624 kTon/jaar (zie Figuur 21). Dit komt neer op
0,37 miljoen m3 per jaar, uitgaande van 1690 kg per m3 (Frings
et al., 2017 en Frings et al., 2019).
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Figuur 8. De jaarlijkse baggervolumes in het Pannerdensch Kanaal/Nederrijn-Lek en de IJssel
zijn sterk afgenomen, maar zijn in de Waal nog aanzienlijk. Bron: Ten Brinke, 2004.
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In de Rijn-Maasmonding worden grote
hoeveelheden slib en zand gebaggerd voor
vaarweg- en havenonderhoud (circa 10 miljoen m3/
jaar). In de benedenlopen van de Rijntakken mag
gebaggerd sediment ook in een aantal daarvoor
aangewezen diepere kribvakken worden gestort.
Het doel van dit stortbeleid is het doorgaande
sedimenttransport te behouden en de erosie van
het rivierbed te verminderen. Verontreinigd slib gaat
naar speciale stortlocaties, zoals de Slufter. Schoon
slib gaat naar de Noordzee en zand wordt gebruikt
voor kustverdediging.
Door onttrekkingen in het zomerbed zakt het
zomerbed over een grote lengte. Dat proces
gaat nog lange tijd door, ook als onttrekkingen
stoppen, en houdt pas op als er een nieuwe
evenwichtstoestand is bereikt. In de bovenloop
van de Rijn is de erosie van de rivierbodem al wel
sterk afgenomen sinds daar geen permanente
onttrekkingen meer plaatsvinden bij het
onderhoudsbaggerwerk (de erosiesnelheid is
gehalveerd). Het zomerbed van de Maas is de
afgelopen eeuw op sommige plaatsen meer dan
5 meter gedaald, mede als gevolg van zand- en
grindwinning en baggerwerk. In de jaren vijftig
zijn langs de Maas grote plassen ontstaan door
grindwinning; de Plassenmaas heeft daar zijn
naam aan te danken. De plassen fungeren als
sedimentvang: een deel van het sediment dat van
bovenaf wordt aangevoerd blijft hierin liggen (vooral
het slib), komt niet meer in beweging en wordt
dus feitelijk aan de rivier onttrokken. Toch gaat het
meeste sediment gewoon met de stroming mee de
rivier af.

Oeverbeschermingen
De oevers van de IJssel en de Maas zijn in de
vorige eeuw op veel plaatsen met stortsteen of
andere middelen beschermd. Deze oevers spelen
sindsdien geen rol meer in het sedimenttransport.
Recent is het stortsteen langs deze rivieren op
verschillende plaatsen weer verwijderd, zodat er
weer zanduitwisseling tussen de oevers en de
geul mogelijk is. Hier ontstaat weer dynamiek
in de oevers door de golven en stroming die
de scheepvaart veroorzaakt.4 Daarmee is ook
weer een kleine (en tijdelijke) sedimentbron
teruggekeerd.
Vaste lagen en bodemkribben
In de vorige eeuw is de rivierbodem in bochten
op verschillende plaatsen gefixeerd met
bodembestortingen (vaste bodemlagen) en
bodemkribben. Vaste lagen liggen onder meer in
de Waal bij Nijmegen en St. Andries (zie Figuur 9).
Bodemkribben liggen in de Waal bij Erlecom. Vaste
lagen en bodemkribben liggen in de buitenbochten
van de rivier, waar het van nature relatief diep
is. De rivier reageert daarop door de ondiepere
binnenbocht uit te schuren. Zo houdt de vaarweg
zo veel mogelijk de afgesproken breedte en is
minder onderhoudsbaggerwerk nodig.
Het van bovenstrooms aankomende sediment
gaat deels over de vaste laag heen, maar onder
invloed van de complexe driedimensionale
stroming in bochten belandt het uiteindelijk in
de binnenbocht. Daardoor is er tegen het eind
van de vaste lagen in de buitenbocht nauwelijks

Figuur 9. Schematische voorstelling van
een vaste laag. © K. Nuijten

meer sedimenttransport. Stroomafwaarts ontstaat
hierdoor langs de buitenbocht een erosiekuil en
langs de binnenbocht een ondiepte.
Op riviertrajecten met grootschalige insnijding
van het zomerbed zakt de bedding ter plaatse
van de constructies niet mee. Daardoor steken
deze constructies steeds hoger uit boven de
omringende rivierbedding en neemt de waterdiepte
erboven steeds verder af. Zo worden vaste lagen
en bodemkribben langzaamaan obstakels voor de
scheepvaart.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke
oevers (waarbij erosie en sedimentatie vrij spel hebben)
en natuurvriendelijke oevers (met beheer om erosie en
sedimentatie te beperken).

4
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Afsluiting van zeearmen
Na de watersnoodramp van 1953 begon
in Zuidwest-Nederland de aanleg van de
Deltawerken. In de Rijn-Maasmonding bestonden
de werken uit de afdamming van het Volkerak
(1969) en het Haringvliet (1971) en de bouw van
stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg (1997)
en het Hartelkanaal (1997).

De stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg,
het Hartelkanaal en de Hollandse IJssel hebben
weinig effect op het sedimenttransport. Deze
keringen gaan zelden dicht en de sluitingen vallen
meestal niet samen met hoge rivierafvoeren.

De afdamming van het Haringvliet en het Volkerak
heeft nog steeds grote gevolgen. Er komt nu geen
getij en zout water meer via de zuidelijke takken
de Rijn-Maasmonding binnen, maar nog wel via
de noordelijke takken. In het Haringvliet en het
Hollandsch Diep hebben de diepe getijdengeulen
hun functie verloren. De stroming is daar sterk
verminderd en de geulen vullen zich in hoog tempo
op met zand en slib. In de verbindende takken
stroomt het water sinds de afdammingen veel
harder, waardoor hier erosie optreedt.
Een speciaal punt van aandacht is de ontwikkeling
van de Noordwaard en de Biesbosch, een
ecologisch uiterst belangrijk gebied. Een van
de vragen die hier aan de orde zijn is of de
sedimentatie voldoende is om de zeespiegelstijging
bij te houden en het wetland-karakter te behouden.
Bij te weinig sedimentatie verdrinkt het gebied, bij
te veel sedimentatie verlandt het.
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Het rivierengebied: Maas, Rijn en
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Rijn-Maasmonding
2.1 Maas

2.2 rijntakken

De drie deelgebieden hebben
ieder geheel eigen kenmerken.
Dit hoofdstuk geeft een
overzicht in vogelvlucht,
toegespitst op de kenmerken
die direct samenhangen met
het sedimenttransport: de aard
van het bodemmateriaal, de
stroomsnelheden en constructies
zoals stuwen en dijken.
Hieronder volgt een korte omschrijving
van de verschillende delen van
het rivierengebied. Een completer
overzicht is te lezen in Het Verhaal
van de Maas (2019), Het Verhaal van
de Rijn-Maasmonding (2019) en Het
Verhaal van de Rivier (2e versie, 2020).

2.3 RijnMaasmonding
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Het Nederlandse deel van de Maas vertoont
grote variaties. Grofweg kunnen we zes trajecten
onderscheiden (zie Figuur 10).
In het Zuid-Limburgse heuvelland tussen Eijsden
en Borgharen heeft de Bovenmaas zich diep
ingesneden en terrassen achtergelaten die tot
150 meter hoger liggen dan de huidige rivier. De
rivier stroomt hier over een zeer erosiebestendige
mergelbodem met grindbanken en stenen. In het
winterbed liggen dijken rond de woonkernen. De
stuw bij Borgharen reguleert de waterstand in dit
deel van de rivier.
Tussen Borgharen en Maasbracht/Thorn
stroomt het water vrij af via de Grensmaas. De
scheepvaart maakt gebruik van het parallel gelegen
Julianakanaal. De bedding van de Grensmaas
heeft een stijl verhang, er zijn stroomversnellingen,
ondieptes en grindbanken en brede
overstromingsvlakten. De rivierbedding bestaat
uit grind en zand, vaak afgedekt met grof grind
en keien (pleisterlagen). Op grotere diepte liggen
kleilagen (Boomse Klei of Rupelse Klei) en heel
fijn zand (Mioceen zilverzand). Op enkele locaties
komen de fijne zandlagen bijna aan het oppervlak
van de bedding. Aan de Nederlandse zijde liggen
alleen dijken rond de woonkernen, de Vlaamse
zijde is geheel bedijkt.

Nijmegen
Bedijkte Maas

Afgedamde Maas

Bergsche Maas

Maas-Waal kanaal

‘s-Hertogenbosch
Getijdenmaas
Boxmeer
Zandmaas

Venlo

Figuur 10. In de Maas zijn zes trajecten te
onderscheiden. Bron: Verhaal van de Maas, 2019.
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Zandmaas
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Lateraal
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Julianakanaal
Sittard
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Bovenmaas
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Pleisterlagen
Een pleisterlaag is een erosiebestendige
laag van grof materiaal die onderliggend
fijner materiaal afdekt. Pleisterlagen komen
in zowel de Maas als de Rijntaken voor,
maar ze zijn verschillend van karakter.
In de Maas komen waarschijnlijk vooral
statische pleisterlagen voor. Die ontstaan
waar de sedimentstroom onderbroken
wordt, bijvoorbeeld stroomafwaarts van
een dam of een stuw. Een statische
pleisterlaag kan bij hoge stroomsnelheden
‘breken’ als het
grove materiaal wegspoelt. In de
Rijntakken gaat het om ‘mobiele
pleisterlagen’. Zo’n laag vormt zich als
er veel variatie is in de mobiliteit van
het sediment, bijvoorbeeld doordat de
korrelgrootte van het sediment sterk
uiteenloopt. Een mobiele laag breekt niet
echt, maar kan verdwijnen als er meer fijn
sediment blijft liggen of het grove materiaal
bij hoge stroomsnelheden in beweging
komt en zich met fijner materiaal mengt.

Van Thorn tot Roermond stroomt de Maas door de
Roerdalslenk. Aan het einde van dit traject wordt
de helling van de rivier flauwer en stroomt het water
via grote meanders in een breed dal. De Maas
heeft in het verleden dikke pakketten grof zand en
grind afgezet in dit tektonisch langzaam dalende
traject. Ook hier zijn in de ondergrond Rupelse
Klei en fijn zand uit het Mioceen te vinden. Door
grindwinning zijn grote plassen ontstaan. Er staan
twee stuwen in deze zogenaamde Plassenmaas,
bij Linne en Roermond. Rond de woonkernen
liggen dijken.
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2.2
Rijntakken
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De Rijn vertakt zich tussen Lobith en de RijnMaasmonding/de monding in het IJsselmeer
twee keer, bij de Pannerdensche Kop en bij de
IJsselkop. Dat levert vijf trajecten op (zie Figuur 12).
Bovenrijn
De Bovenrijn, tussen de landsgrens met Duitsland
en de Pannerdensche Kop, is geheel bedijkt.
Dit traject heeft een licht meanderende loop
en het steilste verhang van alle Rijntakken. Dit
Rijntraject is 340 meter breed, gemeten tussen
de kribkoppen. De bovenlaag van de bedding
bestaat nabij de grens vooral uit grind (zie Figuur
13 en Figuur 15). Dit grind is minder grof dan het
grind in de Grensmaas. De bodemsamenstelling
van de Bovenrijn wordt sterk bepaald door de
sedimentaanvoer uit Duitsland. Onder de grove
bovenlaag ligt fijn sediment dat soms bloot komt te
liggen.
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Figuur 12. Rijntakken in Nederland

Rivier
Stedelijk gebied
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Bochtwerking
Rivierwater stroomt in een spiraalvorm door
een rivierbocht. Daarbij beweegt het water
op de bodem van de buitenbocht naar de
binnenbocht. Dat water neemt sediment mee
en daardoor wordt de buitenbocht dieper
dan de binnenbocht. Dit gaat door totdat
de zwaartekracht langs de dwarshelling
sterk genoeg is om het transport weer in de
langsrichting van de bocht te trekken.
Als de rivier een sedimentmengsel met
verschillende korrelgrootten transporteert
(wat meestal het geval is), vindt
bovendien ontmenging plaats: de grovere
fracties bewegen onder invloed van de
zwaartekracht langs de dwarshelling naar
beneden (richting buitenbocht) en de fijnere
met de stroming mee de helling op (richting
binnenbocht). Naarmate de bocht scherper
is of een grotere hoek maakt, is dit effect
sterker.
Wanneer de rivier zich vertakt in een bocht,
trekt de tak in de buitenbocht door dit
fenomeen grover sediment aan dan de tak in
de binnenbocht.

Waal
Vanaf de Pannerdensche Kop slingert de
Bovenwaal zich in grote bochten tot voorbij
Nijmegen. Dan volgen de vrijwel rechte
Middenwaal, nog een grote bocht bij Sint Andries
en vervolgens de zwak meanderende BenedenWaal en de Merwedes. De rivier mondt uiteindelijk
uit in Hollandsch Diep en Haringvliet (zie Figuur 12).
Kenmerkend voor de Waal zijn de lange kribben
loodrecht op de oevers. De kribben zijn in eerste
instantie (bij de eerste normalisatie) aangelegd om
ijsdammen te voorkomen en later (bij de tweede
en derde normalisatie) vooral om voldoende
diepgang voor scheepvaart te garanderen (Figuur
4). In twee bochten in de Bovenrijn en de bocht
bij Sint Andries zijn harde lagen of bodemkribben
aangebracht. De bedding bestaat verder
grotendeels uit zand en grind (zie Figuur 13).
Pannerdensch Kanaal
Bij de Pannerdensche Kop splitst de rivierafvoer
zich, waarbij ook het sediment zich verdeelt.
Daarbij gaat ten gevolge van bochtwerking relatief
grover sediment naar het Pannerdensch Kanaal
dan naar de Waal (Frings en Kleinhans, 2002; Ten
Brinke, 2004). De eerste 6 km na de splitsing, het
Pannerdensch Kanaal, is gegraven in de periode
1701-1706 en vormt de verbinding tussen de

Bovenrijn en de Nederrijn. Het kanaal is aan
weerskanten bedijkt en heeft een rechte loop. De
breedte van het Pannerdensch Kanaal tussen de
kribkoppen is 130 tot 140 meter en de waterdiepte
is meestal ongeveer 4 meter. Het bodemmateriaal
in het zomerbed bestaat grotendeels uit grind.
Verderop, bij het splitsingspunt IJsselkop, gaat
weer relatief grover sediment naar de IJssel en
fijner sediment naar de Nederrijn-Lek, omdat de
IJssel aftakt in een flauwe buitenbocht.
Nederrijn-Lek
De Nederrijn-Lek stroomt langs de Gelderse
stuwwallen naar het westen en heeft net als de
Waal een bochtig karakter. De drie stuwen in de
Nederrijn-Lek hebben grote invloed op de afvoer,
de stroomsnelheid en het sedimenttransport
in deze riviertak. Bij lage Rijnafvoeren staat het
water in de Nederrijn-Lek vrijwel stil en bezinkt het
sediment in de stuwpanden. Dit is te zien aan de
slibpieken in Figuur 13. Bij hogere Rijnafvoeren
worden de vizierstuwen geleidelijk geheven en
komen de stroming en het sedimenttransport weer
op gang.

Hoofdstuk 3.1

VERANDERINGEN IN DE
SEDIMENTSAMENSTELLING
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IJssel

100%

IJssel
De IJssel heeft een aantal grote meanders
gevormd, die in de vorige eeuw deels zijn
rechtgetrokken. Vanaf de IJsselkop stroomt
over de bodem relatief grof sediment naar de
IJssel. De toplaag van de rivierbedding in de
Boven-IJssel bestaat direct na de IJsselkop voor
ruim 80% uit grind (Figuur 13). Het fijnere zand
wordt door de hogere stroomsnelheid zwevend
in het water meegevoerd en bezinkt verder
stroomafwaarts. Het beddingmateriaal wordt
hierdoor in stroomafwaartse richting snel fijner: 30
kilometer verderop bestaat de toplaag nog maar
voor 20% uit grind. De oevers van de IJssel waren
tot voor kort bijna overal vastgelegd in steen, maar
inmiddels zijn de oeverbeschermingen deels weer
verwijderd. De IJssel mondt uit in het Ketelmeer.
De waterstand op het meer bepaalt mede de
hoogteligging van de rivierbedding.
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Tijdens het schrijven van dit rapport werkt Rijkswaterstaat
aan een nieuwe meting van de sedimentsamenstelling van de
rivierbededing (zie hoofdstuk 4 en Figuur 15).
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Figuur 13. De toplaag van het zomerbed (bovenste 10
cm) bevat in alle Rijntakken veel grind. Bron: Ten Brinke,
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2.3
Rijn-Maasmonding
De Rijn-Maasmonding is een complex geheel van
natuurlijke en gegraven waterlopen in een sterk
verstedelijkt gebied. In dit gebied bepalen zowel
de rivierafvoeren als het getij op zee de stroming
en het sedimenttransport. We onderscheiden in de
Rijn-Maasmonding drie deelsystemen (Figuur 14).
Noordelijke takken
De noordelijke takken bestaan uit de BovenMerwede, Nieuwe Merwede en BenedenMerwede en de Lek benedenstrooms van de
stuw bij Hagestein, Nieuwe Maas en de Nieuwe
Waterweg. Ze ontvangen water en sediment
uit de Lek en de Waal. De bedding ligt over het
algemeen in Holocene klei- en veenafzettingen. Op
verschillende plaatsen zijn erosiekuilen ontstaan
en zijn onderliggende, erodeerbare afzettingen
(zand en grind) blootgelegd. De langere trajecten
met zand en grind zijn herkenbaar aan de
onderwaterduinen in het zomerbed. De noordelijke
takken kruisen een aantal zandbanen, restanten
van oude rivierlopen in de ondergrond. Via de
Nieuwe Waterweg komt ook sediment uit de
Noordzee binnen, dat grotendeels in de havens
van Rotterdam, de Nieuwe Waterweg en de
Nieuwe Maas bezinkt.
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Figuur 14. De Rijn-Maasmonding bestaat uit drie deelgebieden: de noordelijke takken (rood), de zuidelijke takken
(Hollandsch Diep en Haringvliet) en de verbindende takken (oranje).
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Zuidelijke takken
De zuidelijke takken bestaan uit het Hollandsch
Diep, het Haringvliet en de Bergsche Maas.
Door de bouw van de Haringvlietdam en de
Volkerakdam zijn de zuidelijke takken grotendeels
afgesloten van de zee. Wel stroomt door de
sluizen in de Haringvlietdam water van de Rijn
en de Maas naar zee. De afvoer van water (en
sediment) is afhankelijk van de Rijnafvoer: hoe
hoger de Rijnafvoer, des te meer water er door het
Hollandsch Diep en Haringvliet naar de Noordzee
stroomt. Doordat de stroomsnelheid vaak heel
laag is in de zuidelijke takken, bezinkt hier veel fijn
sediment. De bodem van het Haringvliet bestaat
dan ook vooral uit klei en silt. In tegenstelling tot de
noordelijke takken, komt hier nauwelijks sediment
uit de Noordzee binnen.
Verbindende takken
De verbindende takken bestaan uit Oude Maas,
Noord, Dordtsche Kil en Spui. Net als in de
noordelijke takken bestaat de rivierbodem deels
uit erosiebestendige Holocene afzettingen, met
daaronder zand en grind uit het Pleistoceen. De
verbindende takken kruisen op verschillende
plaatsen zandbanen in de ondergrond. De oevers
zijn bijna overal bestort om oevererosie door
scheepsgolven te voorkomen. Na de afsluiting
van het Haringvliet zijn de stroomsnelheden in de
verbindende takken sterk toegenomen, met erosie
tot gevolg.

26

3.
Morfologie: trends en
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sedimentbalans
3.1
Veranderingen
in de sedImentsamenstelling
3.2
Morfologische
trends en
processen

De opeenvolgende maatregelen
in onze grote rivieren hebben
het sedimenttransport ingrijpend
veranderd. Dit heeft morfologische
trends in gang gezet die nog
tientallen tot honderden jaren
doorgaan. De sedimentbalans laat
op hoofdlijnen de sedimentstromen
zien. Daaruit blijkt dat sommige
trajecten al tientallen jaren
sediment verliezen.

3.3
De verstoorde
sedimentbalans
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In 2020 is er voor het eerst in 25 jaar weer een
meetcampagne gestart om de samenstelling van
het sediment op de rivierbodem van de Rijntakken
beeld te brengen. Het gaat om een meting van de
toplaag van de bedding (30 cm). Deze campagne
is bij het uitbrengen van dit verhaal nog niet volledig
afgerond, maar de resultaten voor de Bovenrijn,
Waal, Pannerdensch Kanaal en Nederrijn zijn
al bekend (zie Figuur 15). Voor de Maas is een
soortelijke campagne opgestart. De resultaten
worden in 2021 verwacht.
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3.2
Morfologische trends en processen

Hoofdstuk 3.3
MAAS

Gemiddelde bodemligging Bovenrijn en Waal (1950-2018)

6

4

2

Bodemhoogte (m+NAP)

De grootschalige morfologische trends vormen een
ingewikkelde kluwen van oorzaken en gevolgen.
Onze rivieren zijn zich aan het aanpassen aan
ingrepen uit het recente en ook nog aan het (soms
verre) verleden. Daar bovenop komen effecten van
nieuwe ingrepen en klimaatverandering. In de RijnMaasmonding leidt versnelde zeespiegelstijging
waarschijnlijk tot een grotere import van zand en
slib uit de Noordzee. Als ook in het Haringvliet en
Hollandsch Diep de waterspiegel stijgt zal ook daar
wellicht meer sedimentatie optreden. Ook voor
de Rijn en de Maas is versnelde zeespiegelstijging
van belang. Het waterspiegelniveau waarop de
rivieren in zee uitmonden, komt hoger te liggen.
Dat leidt enerzijds tot sedimentatie in de bedding
die zich in stroomopwaartse richting zal uitbreiden
en anderzijds tot verdere doordringing van het
getij waardoor de geulen en de rivierbedding juist
ruimer worden. Welk effect zal overheersen, is
nog onbekend. Hieronder volgen de belangrijkste
trends.
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Figuur 16. Het rivierbed van
de Bovenrijn en Waal is sinds
1950 1-3 meter gezakt, vooral
het bovenstroomse deel. De
rivierbedding krijgt daardoor
een flauwere helling. Bron:
meetgegevens Rijkswaterstaat
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Gemiddelde bodemhoogte Maas (1937-2017)

Gemiddelde bodemhoogte Maas (1937-2017)
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Figuur 17. Ook het rivierbed van de Maas is gezakt, op
sommige locatie met meer dan 3 meter sinds 1937. Let
op het verschil in verticale schaal met Figuur 15. Bron:
meetgegevens Rijkswaterstaat.
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De insnijding van de Rijntakken is in belangrijke
1937
mate het gevolg van normalisatiewerken,
bochtafsnijdingen, baggerwerk en zand- en 1959
grindwinning. Voor de Maas spelen ook de 1959
bouw van stuwen en het verkorten van de 1970
rivierloop door aanleg van de Bergsche Maas1978
1987
mee. Deze activiteiten hebben erosie van
het zomerbed in gang gezet (Rijntakken) of 1995
versterkt (Maas). Daardoor is veel sediment 2009
uit het rivierbed verdwenen. Tegelijkertijd is de2017
aanvoer van sediment uit België en Duitsland
veranderd. In de Maas staat de stuw bij Lixhe
(net over de grens in België) pas bij zeer hoge
afvoeren volledig open (rond 3.000 m3/s). Tot die
afvoer is er bovenstrooms van de stuw weinig
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Het zomerbed van Rijn en de Maas komt
steeds lager te liggen (insnijding)
De bedding van de Rijn en de Maas ligt nu
gemiddeld 1 tot 3 meter lager dan 100 jaar geleden
(zie Figuur 16 voor de Waal en Figuur 17 voor de
Maas). Dat blijkt uit jaarlijkse bodempeilingen. De
insnijding van de Maas gaat op veel trajecten nog
door, al kan de invloed van de Maaswerken nu
nog niet goed worden geduid. In de Rijntakken is
de erosie de laatste jaren op een aantal trajecten
afgenomen. De bedding van de Bovenrijn lijkt zich
zelfs te stabiliseren. In de bovenloop van de Waal
en de IJssel en in het Pannerdensch Kanaal gaat
de erosie nog onverminderd door. De bedding van
de Rijntakken krijgt hierdoor een flauwere helling.
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De uiterwaarden van de Maas tussen Borgharen
en Mook slibden in de periode 1900-1980 met
gemiddeld 1-2 mm/jaar aan (Bastings, 1980).
De aanslibbingssnelheid lijkt sindsdien te zijn
afgenomen. Recentere analyses (Sorber en De
Vaan, 1995; Maas, 2000) kwamen uit op een
gemiddelde snelheid van 0,6 mm/jaar, met op
verschillende plaatsen uitschieters, zoals 4-12 mm/
jaar bij Itteren (Sieben, 2008). In de Grensmaas is
de aanslibbingssnelheid juist toegenomen, door de
ontgravingen in de overstromingsvlakte.
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De uiterwaarden worden steeds hoger
15
De uiterwaarden van de Rijn en de Maas zijnHoogte
hooguiterwaarden
opgeslibd als gevolg van de aanleg van kaden en
10
Sedimentatie
dijken. Naarmate de uiterwaarden hoger worden,
5
overstromen ze minder vaak en blijft er minder fijn
sediment liggen (Figuur 18). Doordat ze steeds
0
minder vaak overstromen gaat er meer water
1850
1800
1900
door het zomerbed, waardoor het vermogen
Jaar
om sediment te transporteren toeneemt en de
Figuur 18. Slibsedimentatie op de uiterwaarden van
rivier zich zonder tegenmaatregelen nog verder
de Waal neemt geleidelijk af naarmate de uiterwaarden
hoger worden. Bron: Middelkoop, 2001
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Hoeveelheid sedimentatie
per jaar (mm)

In de Rijn-Maasmonding eroderen de noordzuidverbindingen (het Spui, de Dordtse Kil en de
Oude Maas), soms in de vorm van grootschalige
insnijding, soms in de vorm van diepe lokale
erosiekuilen. Het water is hier sinds de bouw van
de deltawerken sneller gaan stromen. De insnijding
van de noord-zuidverbindingen zal nog lange tijd
doorgaan. Dat de Haringvlietsluizen nu ‘op een kier
staan’ heeft hier nauwelijks invloed op.

insnijdt. Op basis van Figuur 18 kan de huidige
sedimentatiesnelheid in de uitwaarden geschat
worden op 1-5 mm jaar. Deze snelheid kan lokaal
afwijken en hoger zijn door de verlaging van
uiterwaarden in de afgelopen twintig jaar. Denk aan
het graven van nevengeulen en het verwijderen van
zomerkades.

Hoeveelheid sedimentatie
per jaar (mm)

sedimenttransport en komt er naar verwachting
vrijwel geen zand en grind in de Bovenmaas. De
Rijn krijgt nog wel sediment uit Duitsland, maar
het aandeel grovere fracties lijkt toe te nemen
(zie Figuur 15). Metingen moeten dat bevestigen,
maar als dit inderdaad het geval is, hangt dat
mogelijk samen met het rivierbeheer in Duitsland
(sedimentsuppleties) of het aansnijden van grovere
sedimentlagen.
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Hoofdstuk 1.1

ZEESPIEGELSTIJGING EN
ONTBOSSING
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Er ontstaan soms plotseling diepe erosiekuilen
in het zomerbed
Op verschillende plaatsen komen soms in korte tijd
diepe erosiekuilen tot ontwikkeling (Huismans en
Van Duin, 2016). De kuilen kunnen wel tientallen
tot honderden meters lang worden en meters diep.
Dit gebeurt nu vooral in de Rijn-Maasmonding,
maar ook in de Maas en de Rijntakken bestaat de
kans op het ontstaan van dergelijke erosiekuilen.
De kuilen ontstaan als onder een erosiebestendige
toplaag of mobiele pleisterlaag fijn zand ligt dat
gemakkelijk erodeert. Op ten minste zeven locaties
in de bedding van de Maas is fijn zand (Mioceen
zand) afgedekt met een grindpakket van minder
dan een halve meter dik. Ook in de Bovenrijn zijn
dergelijke locaties te vinden.

Het fijne zand kan bloot komen te liggen als de
bovenliggende erosiebestendige laag verdwijnt
door de insnijding van het rivierbed. Dit gebeurt
bijvoorbeeld in de noord-zuidverbindingen in
de Rijn-Maasmonding. De bovenliggende,
moeilijk erodeerbare kleilaag is daar op sommige
plaatsen weggeërodeerd. Door de sterke variatie
van sedimenteigenschappen in de ondergrond
ontstaan hier kuilen van beperkte omvang, in plaats
van grootschalige erosie over de hele rivierbedding.
Annual suspended sediment load (106 t y-1)

Niet alleen de hoogteligging en
overstromingsfrequentie bepalen de opslibbing van
de uiterwaarden, ook het aanbod van fijn sediment
is belangrijk. Figuur 19 laat zien dat de hoeveelheid
zwevend transport in Rijn sinds de jaren
zeventig is afgenomen. Hoge pieken in de fijne
sedimentconcentratie zijn waarschijnlijk gerelateerd
aan hoge afvoeren (Van der Perk et al., 2019). In de
figuur is ook te zien dat de jaarlijkse aanvoer van
fijn sediment sinds 2005 lijkt te stabiliseren.

Figuur 19. In de Rijn bij Lobith is de jaarlijkse aanvoer
van zwevend stof in de periode 1952-2016 geleidelijk
afgenomen. Bron: Van der Perk et al., 2019
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Ook de kleinschalige dynamiek is veranderd
Door maatregelen als rivierverruiming en ontstening
van oevers is het dwarsprofiel van de rivier iets
minder uniform geworden dan voorheen. Het
moment waarop de uiterwaarden overstromen
loopt van plaats tot plaats sterker uiteen dan vóór
de realisatie van deze maatregelen, afhankelijk van
bijvoorbeeld de mate van verlaging en verbreding
en het al dan niet verwijderen van zomerkades.
Waar oevers ontsteend zijn, komt meer sediment
in beweging. Zo ontstaat meer variatie in
stroomsnelheden en sedimenttransport. Deze
veranderingen leiden tot kleinschalige erosie en
sedimentatie.
Waar rivierverruiming heeft plaatsgevonden,
compenseert de rivier dit met lokale sedimentatie
(of minder erosie). Op de uiterwaard sedimenteert
vooral fijn materiaal; in het zomerbed blijven vooral
zand en grind liggen.
Figuur 20. Overzicht van de erosiekuilen in de RijnMaasmonding. De kuilen kunnen dieptes bereiken tot 30
m. Bron: Huismans en Van Duin, 2016.
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3.3
De verstoorde sedimentbalans
De sedimentbalans geeft de belangrijkste
sedimentstromen in een riviertraject weer. Als de
balans bijvoorbeeld laat zien dat er gedurende
lange tijd netto sediment uit een riviertraject is
verdwenen, is sprake van structurele erosie.
De rivierbeheerder kan dan gericht zoeken
naar de oorzaken en maatregelen treffen om
ongewenste effecten structureel te bestrijden. De
rivierbeheerder kan ook profiteren van erosie of
sedimentatie. Erosie in de stuwpanden van de
Maas kan bijvoorbeeld meer diepgang voor de
scheepvaart opleveren.
De grootschalige morfologische trends (Figuur 16
en Figuur 17) laten zien dat de sedimentbalansen
van de grote rivieren verstoord zijn. De rivier
probeert weer een nieuw evenwicht te bereiken.
Hoe dat evenwicht er precies uit ziet is niet
helemaal bekend. Figuur 21 geeft de belangrijkste
sedimentstromen weer in de Rijntakken en de
Maas. Vooral de sedimenttransporten in de Maas
zijn onzeker.
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Jaargemiddeld
sedimenttransport
kTon/jaar (1991-2010)
Afwijkingen: 30-150%
zand en grind
silt en klei
baggeren

96/302

53/314 splitsingspuntengebied

Onderhoud
zomerbed
Verdieping
(in uitvoering)

149/ 616

624/1.461

104/626

728/2.087

2.300/3.500
350/900
7303

50/229

700/2.107
65/197
469/1.291

237

Hele Waal

96/302 53/314

624/1.461
700/2.107

80*/500*

385k m3/jr

80*/500*
50-500
(bedijkte
Maas)

Figuur 21. Sedimenttransport in de Rijntakken, de Maas en de Rijn-Maasmonding, op basis van gegevens over
de periode 1991-2010. Bron gegevens Rijntakken en Rijn-Maasmonding: Frings et al., 2017 en Frings et al.,
2019. Transporten in de Maas* zijn schattingen.
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De sedimentbalans
De meest eenvoudige vorm van een
sedimentbalans voor een riviertraject is:
aanvoer van sediment - uitvoer van sediment =
verandering in bedding (zomer- en winterbed).
Als er minder sediment het traject in komt dan
eruit gaat, moet er netto erosie optreden. Als
er meer inkomt dan eruit gaat moet er netto
sedimentatie zijn.
Slib gedraagt zich anders dan zand en grind. De
processen en de volumes van deze twee typen
sediment lopen sterk uiteen. Zand en grind
komen vooral bij hoge afvoeren in beweging,
terwijl slibtransport vrijwel continu plaatsvindt.
Het lukt niet altijd dit onderscheid goed in de
balans te verwerken. Vaak ontbreekt het aan
gegevens over de omvang van de verschillende
balansposten en de sedimentsamenstelling. Dit
is een aandachtspunt bij de interpretatie van
de sedimentbalans. Betere sedimentbalansen
vragen om gerichte monitoring, meer metingen
en interpretatie met behulp van rekenmodellen.
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Hoofdstuk 3.2

De Maas lijkt sinds 1960 minder slib af te voeren
dan bij vergelijkbare afvoeren in de periode
daarvoor (Figuur 22). Mogelijke oorzaken zijn dat
lozingen minder slib bevatten door betere zuivering
(vooral in Luik) en dat door veranderd landgebruik
in België minder klei en slib van het land afstroomt.
Ook de slibaanvoer in de Rijn bij Lobith is de
afgelopen decennia afgenomen (Figuur 19).

Zomer

MORFOLOGISCHE TRENDS EN
PROCESSEN

Winter

103

Figuur 22. Gemeten concentratie zwevend
stof bij Eijsden Ponton ten opzichte van het
gemeten debiet bij Borgharen. De pijlen
laten zien dat de concentratie zwevend stof
bij eenzelfde afvoer in de loop van de tijd
is afgenomen. Vermoedelijk is de jaarlijkse
slibvracht sinds de jaren zestig afgenomen.
Bron: Antea et al., 2019.
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In de Maas is weinig sediment in beweging. Dat
is het gevolg van de geringe sedimentaanvoer uit
België, de zand- en grindwinning en de invloed
van de stuwen. Ook blijft er sediment liggen
in diepe plassen en zomerbedverdiepingen.
Oevers die in steen zijn vastgelegd, beperken
de zijdelingse aanvoer van sediment. Het gevolg
van het haperende sedimentaanbod is dat erosie
niet of nauwelijks gecompenseerd wordt door
sedimentatie. Het ontstenen van oevers levert een
tijdelijke nieuwe bron van sediment (zie 3.2).
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De sedimentbalans van de Maas is complex en de
gegevens zijn onvolledig. Er zijn grote variaties in
het beddingmateriaal (toplaag en onderliggende
lagen), stromingsomstandigheden en geometrie.
Daarnaast hebben de stuwen grote invloed. Het
sedimenttransport in de Maas varieert sterk, van
dag tot dag en van plaats tot plaats. Daarnaast is
niet goed bekend hoeveel sediment via België, de
zijrivieren en eroderende oevers in de rivier komt.
Ook de hoeveelheid sediment die de Maas verlaat
door sedimentwinning en baggerwerk is met grote
onzekerheden omgeven. Tot slot zijn er weinig
gegevens over het aandeel grind, zand en slib in de
verschillende balansposten. De bedragen in Figuur
21 zijn dan ook schattingen.
Belangrijke posten in de sedimentbalans zijn:
> Aanvoer/uitvoer
Er is nagenoeg geen aanvoer van zand
en grind uit België. De stuw bij Lixhe heeft
weliswaar een afvoeropening onderin, maar
de stuw wordt vrijwel nooit volledig geheven.
Daardoor is de stroomsnelheid in het
bovenstroomse stuwpand gering en komen
grind en zand niet of nauwelijks de grens over.
Er is wel aanvoer van slib uit België. Zijrivieren met name de grotere zoals Berwijn, Geul, Roer,
Niers en Dommel - brengen mogelijk zowel

zand en grind als fijn sediment naar de Maas,
zeker waar sprake is van terugschrijdende
erosie in de zijrivieren door een sterk dalende
bodem en waterstand in de rivier. De omvang
van deze aanvoer is onbekend.
De Maas voert sediment af naar de RijnMaasmonding. Hoe groot deze uitgaande
post is, is niet bekend. Naar schatting ligt het
doorgaande zandtransport door de Maas in
de orde van tienduizenden kubieke meters per
jaar. De grootste uitgaande post vormen zanden grindwinning en onderhoudsbaggerwerk.
Een compleet en betrouwbaar overzicht van
winningen is niet beschikbaar, maar uit Figuur
7 blijkt dat het om honderdduizenden kubieke
meters per jaar gaat.
>

Verandering bedding (sedimentatie en erosie)
Sediment kan voor kortere of langere tijd
bezinken in de rivierbedding. Belangrijke
sedimentatieplaatsen in de Maas zijn
verdiepte delen van het rivierbed en verlaagde
uiterwaarden (als gevolg van baggerwerk of
zand- en grindwinning), de diepe Maasplassen,
zandvangen en voorhavens van sluizen.
De uiterwaarden zijn doorgaans zo hoog
opgeslibd dat ze minder vaak overstromen
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en er weinig sediment meer blijft liggen. Waar
het rivierbed door geologische processen of
mijnverzakkingen daalt, kan meer sediment
neerslaan. Dat is een zeer langzaam proces
en heeft pas op heel lange termijn effect op de
bodemligging.
Erosie van het zomerbed en in de
benedenstrooms trajecten van beken en
zijrivieren die uitmonden in Maastrajecten
met een dalende rivierbodem en waterstand,
is de belangrijkste sedimentbron in de
Maas. Eind vorige eeuw (voor uitvoering
van de Maaswerken) werd geschat dat de
rivier jaarlijks circa 55.000 m3 zand en grind
wegvoerde uit de Grensmaas.
De maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water
(KRW) en de Maaswerken leveren nieuwe
bronnen en putten van sediment op. Bronnen
ontstaan waar erosie optreedt:

natuurvriendelijke oevers, of plaatsen waar
nieuwe flessenhalzen zijn ontstaan door
verruimingen elders. In de Grensmaas is
de grove pleisterlaag in het zomerbed door
graafwerk plaatselijk verdwenen. Ook dat geeft
tijdelijk een nieuwe bron: het onderliggende
fijnere materiaal is beschikbaar gekomen voor
transport. Erosie treedt ook stroomafwaarts
van zomerbedverdiepingen op, maar per
saldo is dit geen sedimentbron: het stromende
water zet het meegevoerde zand en grind in
het bovenstroomse deel van de verdieping
af en pikt stroomafwaarts vervolgens weer
ongeveer evenveel zand en grind uit de
bedding op. Naast de zomerbedverdiepingen
op de Zandmaas, zijn de verbredingen van
het zomerbed op Grensmaas nieuwe ‘putten’.
Het netto effect van de maatregelen voor
de sedimentbalans is nog niet bekend: het
sedimenttransport kan toenemen of juist
afnemen.

Conclusies sedimentbalans Maas
> De sedimentbalans laat zien - op basis
van onvolledige en deels onbetrouwbare
gegevens - dat de zand- en grindwinning
op jaarbasis een orde groter is dan het
doorgaande transport van zand en grind.
Hoewel een deel van het onttrokken
materiaal wordt gewonnen in morfologisch
niet-actieve gedeelten van de bedding,
zullen er toch tekorten ontstaan die de
rivier niet zelf kan aanvullen. Dat bevordert
verdere insnijding van het rivierbed.
>

Er zijn veel kunstmatige ‘putten’ die
het doorgaande sedimenttransport
onderbreken of beperken, zoals
sedimentvangen, diepe plassen,
zomerbedverdiepingen en stuwen.

>

Het sedimenttransport en de
erosieprocessen in de Maas variëren
sterk door verschillen in de ondergrond
en stromingsomstandigheden en door de
stuwen.

>

Er is onvoldoende bekend over de grootte
en samenstelling van de bronnen van
sediment (zoals de zijrivieren).
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Rijntakken
De sedimentbalans van de Rijntakken is op basis
van metingen in kaart gebracht (Frings et al., 2017
en Frings et al., 2019). Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen grind, zand en slib. De verdeling
van sediment over de verschillende takken speelt
een grote rol in deze sedimentbalans (Figuur 21).
De hieronder genoemde getallen zijn omgeven met
aanzienlijke onzekerheden, in de orde van 40150%.
Belangrijke posten in de sedimentbalans zijn:
> Aanvoer/uitvoer/splitstingspunten
Bij de splitsingspunten Pannerdensche Kop
en IJsselkop verdeelt het sediment zich over
de Rijntakken. De Waal krijgt verreweg het
grootste deel en relatief veel fijn sediment
(omdat de Waal bij Pannerdensche Kop in een
flauwe binnenbocht van de Bovenrijn aftakt, zie
ook 3.2). Het Pannerdensch Kanaal ontvangt
daardoor in verhouding iets grover sediment.
Bij de IJsselkop gaat relatief grover sediment
naar de IJssel en relatief fijner sediment naar
de Nederrijn-Lek.
>

Verandering bedding (sedimentatie en erosie)
De uiterwaarden vormen een belangrijke
sedimentatieplaats voor fijn sediment (Figuur
18). Ook in nevengeulen en hoogwatergeulen
langs de Rijntakken blijft sediment liggen. Het

grind dat wordt aangevoerd, sedimenteert
hoofdzakelijk in het zomerbed van de
Rijntakken.
Een belangrijke sedimentbron in de Rijntakken
is erosie van het zomerbed. In de Waal
erodeert hier bijna 0,2 miljoen ton per jaar.
Ook in de andere Rijntakken komt zand vrij
door bodemerosie. Een andere (tijdelijke) bron
zijn de ‘ontsteende’ oevers van de IJssel. De
omvang is nog onbekend, maar de oevers zijn
zo goed mogelijk ‘op evenwicht’ aangelegd,
dus de bijdrage is naar verwachting gering
en zal in de loop van de tijd verder afnemen.
Ook eroderende oevers van nevengeulen en
hoogwatergeulen zijn kleine bronnen. In de
kribvakken vindt zowel erosie als sedimentatie
plaats. Deze processen variëren sterk, maar
houden elkaar op langere termijn min of meer
in evenwicht (zie Figuur 6).
Behalve veranderingen in bodemhoogte zijn
ook veranderingen in de samenstelling van
de bedding van belang. Als de vergroving het
gevolg is van sedimentatie van grof sediment,
is sprake van een put voor grof sediment.
Maar als de vergroving het resultaat is van
het verdwijnen van fijnere fracties, fungeert de
bedding als bron van fijn materiaal.

Conclusies sedimentbalans Rijntakken
> Het aangevoerde sediment bij Lobith
bestaat voor ongeveer ¼ uit zand en
grind en voor ¾ uit slib.
>

Het grind verdeelt zich ongeveer op
dezelfde manier over de Rijntakken als
de afvoer bij hoogwater: 2/3 naar de
Waal, 2/9 naar de Nederrijn-Lek en 1/9
naar de IJssel.

>

Zand en slib verdelen zich op
verschillende wijze: ongeveer 90% van
het zand en 75% van het slib gaan
naar de Waal.

>

De hoeveelheid zand die de Duitse
grens overkomt, gaat grotendeels
door naar het Ketelmeer en de RijnMaasmonding.

>

Circa 10% van het aangevoerde slib
blijft liggen op de uiterwaarden van de
drie Rijntakken.
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Rijn-Maasmonding
In de Rijn-Maasmonding bestaan de
sedimentstromen uit zand en slib (zie ook Figuur
21). De sedimentbalans is beeld gebracht door
Frings et al. (2017). Ook deze cijfers hebben grote
onzekerheidsmarges.
Belangrijke posten in de sedimentbalans zijn:
> Aanvoer/uitvoer
In totaal voeren de Rijntakken en de Maas
ongeveer 2 miljard ton sediment aan naar de
Rijn-Maasmonding (Figuur 21). De grootste
aanvoer komt echter vanuit zee: in totaal
ongeveer 5,8 miljard ton (Figuur 21). De door
de mens gegraven Nieuwe Waterweg (1872)
zorgt voor veel import van sediment en vraagt
voortdurend om baggeronderhoud.

>

Verandering bedding (sedimentatie en erosie)
Een belangrijke bron van sediment is
bodemerosie in het zomerbed van met
name de Oude Maas, Dordtsche Kil, Noord
en Spui. De havens van Rotterdam en de
Nieuwe Waterweg vormen een belangrijke
put: hier bezinkt jaarlijks 2,5 miljoen ton zand
en 2,7 miljoen ton slib dat gebaggerd wordt.
Schone bagger wordt deels afgevoerd naar de
Noordzee (slib) en deels nuttig gebruikt (zand).
De verontreinigde bagger gaat naar speciale
depots, zoals de Slufter.
Ook in het Haringvliet en Hollandsch Diep vindt
sedimentatie plaats. Het sediment dat hier
bezinkt, wordt niet weggebaggerd (behalve
op de oversteek van het Hollandsch Diep naar
Moerdijk).

Conclusies sedimentbalans RijnMaasmonding
> De Rijn-Maasmonding ontvangt aanzienlijk
meer zand en slib uit de Noordzee dan uit
de Maas en de Rijntakken. Een deel van
het sediment uit de Noordzee gaat onder
invloed van getijstroming en zout-zoet
circulatie ook weer terug naar zee. Het
nettoresultaat is het verschil van twee grote
getallen, dus extra onnauwkeurig.
>

Een belangrijke bron van sediment is de
bodemerosie in de noord-zuidverbindingen.
Een deel van het geërodeerde sediment
bezinkt in de zuidelijke en noordelijke
takken van de Rijn-Maasmonding.

>

Er blijft veel sediment liggen in de
voormalige getijdengeulen van Haringvliet
en Hollandsch Diep, de Nieuwe Waterweg
en de havens van Rotterdam.

>

Het gebaggerde slib verdwijnt grotendeels
uit het systeem: het schone deel wordt in
de Noordzee gestort en het verontreinigde
deel gaat naar speciale depots.

>

Zolang er geen nauwkeurige baggercijfers
(volumes, samenstelling en dichtheid van
het materiaal) bekend zijn, is het opstellen
van een goede sedimentbalans voor dit
gebied niet mogelijk.
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Opgaven voor beleid, inrichting en
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beheer
4.1
Gevolgen voor
rivierfuncties

4.2 Opgaven
voor beleid,
beheer en
inrichting

De rivierfuncties ondervinden
gevolgen van de morfologische
veranderingen die door menselijke
ingrepen in gang zijn gezet. Vaak
zijn het ongewenste gevolgen.
Vooral de insnijding van het
zomerbed en de erosiekuilen
vormen aanzienlijke risico’s. Dat
leidt tot opgaven voor beleid,
beheer en inrichting.
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4.1
Gevolgen voor rivierfuncties
De morfologische trends hebben grote invloed op
de verschillende functies van de rivieren. Figuur 23
laat voor een aantal functies de gevolgen zien (zie
Figuur 23). Dit hoofdstuk geeft een beschrijving
van de mogelijke gevolgen van de morfologische
trends voor waterveiligheid, scheepvaart,
natuur, infrastructuur en zoetwatervoorziening,
gebruikmakend van een recent onderzoek (Ten
Brinke, 2019).
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Grondwater
Het gebied achter de dijken staat via het
grondwater in contact met de rivier. Tijdens
lange perioden van laagwater stroomt
grondwater naar de rivier en daalt de
grondwaterspiegel. Dat leidt tot verdroging en
schade aan funderingen, landbouwgewassen
en natuur. Een diep ingesneden rivier komt in
landschappelijk en ecologisch opzicht los te
staan van zijn omgeving.
Tijdens hoogwater gaat de grondwaterstroom
de andere kant op: er ontstaat een kwelstroom.
Kwel kan in laaggelegen polders langs de
rivier ook al bij lagere afvoeren optreden. Dit
kan wateroverlast achter de dijk veroorzaken
en des te meer als de rivier zich in een goed
doorlatende zandbaan heeft ingesneden. In dat
geval is het ook mogelijk dat de kwelstroom
zich concentreert in ‘pijpen’ en zand met
zich meevoert vanuit het dijklichaam naar het
achterliggende gebied (zandmeevoerende
wellen). Dit verschijnsel (‘piping’) vormt een
bedreiging voor de stabiliteit van de dijk.

Figuur 23. Morfologische trends hebben gevolgen voor
rivierfuncties. Bron: Verhaal van de Maas, 2019.
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Waterveiligheid
Instabiele waterkeringen
Waterkeringen kunnen instabiel worden als in de
nabijheid grote erosiekuilen ontstaan. Dit speelt
vooral in de Rijn-Maasmonding (zie Figuur 20). De
erosiekuilen kunnen leiden tot macro-instabiliteit
aan de buitenwaartse zijde van de dijk. Ook piping
tijdens hoogwater en (in omgekeerde richting)
tijdens extreem laagwater kan de stabiliteit van
dijken ondermijnen (zie kader Grondwater).
Waterkeringen kunnen ook bezwijken door
andere mechanismen, zoals macro-instabiliteit
binnenwaarts en overtopping, maar die hebben
meer te maken met de grondmechanische
eigenschappen van de dijk en de mate van
verzadiging van het dijklichaam dan met
morfologische ontwikkelingen in de bedding.
Geleidelijke wijziging afvoerverdeling
De afvoerverdeling op de splitsingspunten kan
geleidelijk veranderen door de (ongelijkmatige)
insnijding van het zomerbed. Dit speelt nu al in de
Rijntakken. De Waal snijdt zich sneller in dan het

Pannerdensch Kanaal (respectievelijk 1,5-2 cm/jaar
en 1,3 cm/jaar). Daardoor trekt de Waal een
steeds groter deel van de afvoer en kunnen de
waterstanden op deze rivier hoger worden. Dit
kan een zichzelf versterkend proces zijn. Voor de
Rijntakken geldt een beleidsmatig vastgestelde
afvoerverdeling bij hoogwater. Om die te bereiken
worden de regelwerken bij de Pannerdensche Kop
(waterverdeling Waal en Pannerdensch Kanaal)
en Hondsbroeksche Pleij (waterverdeling IJssel en
Nederrijn) ieder najaar opnieuw ingesteld. Als de
insnijding tot grote afvoerveranderingen leidt, kan
er een moment komen waarop de vastgestelde
waterverdeling niet meer te handhaven is. Dit
geldt ook voor lage afvoeren: als de Waal te
veel water trekt, kan zelfs volledige sluiting van
de stuw bij Driel niet meer afdoende zijn om
genoeg water naar de IJssel te krijgen (zie ook
Zoetwatervoorziening). De afvoerverdeling kan ook
plotseling veranderen als de rivierbodem na het
breken van een pleisterlaag snel erodeert.
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Scheepvaart
Obstakels in de vaarweg
Door de insnijding van het zomerbed steken
vaste lagen, bodemkribben en drempels van
kunstwerken (zoals sluizen) steeds hoger uit
boven het omringende rivierbed. Het worden
gevaarlijke obstakels voor de scheepvaart en
de bevaarbaarheid bij laagwater neemt af. Bij
verdergaande erosie in de stuwpanden kan dit ook
optreden in de Maas.
Afname van de vaardiepte, toename baggerwerk
Rivierverruiming leidt tot aanzanding, ook in het
zomerbed. Daardoor neemt de vaardiepte af, wat
mogelijk extra onderhoudsbaggerwerk met zich
meebrengt. Verruiming van de vaargeul,

IJssel en Nederrijn betekent meer water voor
de Waal, wat een positief effect heeft op de
waterstand en diepgang in deze Rijntak.

Figuur 24. De afvoerverdeling is aan het veranderen: als
gevolg van ongelijke bodemerosie over de riviertakken
stroomt er steeds meer water naar de Waal. In de figuur
is dit te zien in het volledig gestuwde afvoerdomein
(links) en in de situatie bij open rivier (rechts). In het
gedeeltelijk gestuwde afvoerbereik (midden) zien we
daarnaast ook het effect van een gewijzigd stuwbeleid
op de afvoerverdeling: in 2016 was stuw Driel volledig
gesloten bij afvoeren tot 1700 m³/s, terwijl dat in 1991
tot 1450 m³/s was.

De meeste trajecten krijgen door insnijding
een flauwer verhang. In die trajecten neemt de
waterdiepte iets toe en is minder baggerwerk
nodig. Enkele trajecten worden steiler, met name
de Boven-Rijn. Daar wordt de rivier ondieper
en is juist meer baggerwerk nodig om de
vaardiepte in stand houden. In de havens in de
Rijn-Maasmonding neemt het baggerwerk naar
verwachting toe door (versnelde) zeespiegelstijging.

Ontwikkeling afvoerverdeling

zoals in de Waal, heeft ook geleid tot meer
onderhoudsbaggerwerk. Na een hoogwater
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Natuur
Verdroging van natuur in uiterwaarden en
binnendijks gebied
Het grondwater in de omgeving van de
rivieren daalt ten opzichte van het maaiveld:
in uiterwaarden, oevers, binnendijkse gebied
en de hoge gronden in het Maasdal. Dat komt
enerzijds doordat het waterpeil in de rivier zakt
door de insnijding van het rivierbed en anderzijds
door de opslibbing van de uiterwaarden in de
afgelopen eeuw (Figuur 18). Ook het ontgraven
van uiterwaarden met eenzijdig aangetakte
nevengeulen heeft een drainerend effect op
de omgeving. Hierdoor verdroogt de natuur of
verandert deze van karakter (zie ook Ministerie van
IenW, 2019).
Minder pionierbegroeiing
Pionierbegroeiing ontstaat waar de natuur ‘gereset’
wordt door erosie of sedimentatie. Daar is bijna
geen sprake meer van, doordat de loop van de
rivier verregaand is vastgelegd en er nog maar
weinig sediment in de uiterwaarden komt. Waar
oevers zijn ‘ontsteend’, komen deze processen
en daarmee ook de pionierbegroeiing in beperkte
mate weer terug. Voor het overige zal de mens van
tijd tot tijd moeten ingrijpen om pionierbegroeiing in
het rivierengebied te houden (cyclische verjonging).

Minder ecologische interactie tussen zomerbed en
winterbed
Doordat uiterwaarden minder vaak overstromen,
worden paaigebieden en andere leefgebieden in de
uiterwaarden moeilijker bereikbaar voor typische
riviersoorten. Uiterwaardmaatregelen in het kader
van Ruimte voor de Rivier hebben dit tij enigszins
gekeerd, onder meer door uiterwaardverlaging en
de aanleg van nevengeulen. Ook in de secundaire
geulen achter de langsdammen ontstaat weer een
rijker ecosysteem (Collas et al., 2018).
Verstoring ecologische samenhang langs de rivier
Een rivier voert niet alleen water, sediment en
ijs af, maar ook nutriënten (vaak gehecht aan
slib), zaden en larven. Bovendien is de rivier voor
diverse soorten vis, zoals de zalm, de weg naar
hun paaiplaatsen. Verstoring van deze samenhang
in langsrichting, bijvoorbeeld door constructies,
herverdeling van slibstromen op splitsingspunten
of overmatige invang van slib, kan leiden tot
verstoring van het ecosysteem. Anderzijds
kan het creëren van een grotere variatie in
waterbewegingscondities en bodemsamenstelling
juist positieve effecten hebben op het ecosysteem,
zoals in het geval van langsdammen (zie
hierboven).

Infrastructuur
Infrastructuur, kabels en leidingen
Doordat het zomerbed zich dieper insnijdt en
er soms plotseling diepe erosiekuilen ontstaan,
kan de grond rond infrastructurele constructies
wegspoelen. Brugpijlers, kades en kribben
kunnen hierdoor instabiel worden. Ook kabels
en leidingen kunnen (plotseling) bloot komen te
liggen door insnijding en erosiekuilen, waardoor ze
kwetsbaar worden voor beschadiging (zie Figuur
25). Dat kan onveilige situaties opleveren (denk
bijvoorbeeld aan beschadiging van gasleidingen of
elektriciteitskabels).

Figuur 25. In een van de erosiekuilen in de Oude Maas
(blauw) is een leiding bloot komen te liggen. Bron:
RoyalHaskoningDHV, 2019.
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Zoetwatervoorziening
Afname zoetwaterbeschikbaarheid
De beschikbaarheid van zoetwater per
riviertak verandert als de afvoerverdeling op de
splitsingspunten verandert, bijvoorbeeld door
(ongelijkmatige) insnijding van het zomerbed in de
verschillende riviertrajecten. Op dit moment snijdt
de Waal zich sneller in dan het Pannerdensch
Kanaal. Daardoor is de laagwaterafvoer naar het
Pannerdensch Kanaal sinds 1991 elk jaar met
gemiddeld 1,5 m3/s afgenomen (zie Figuur 24).
Het stuwbeheer (stuw Driel) is erop gericht zo lang
mogelijk minimaal 285 m3/s door de IJssel te laten
stromen, om de zoetwaterbuffer van het IJsselmeer
te vullen. De vraag is hoe lang dat nog lukt als
de afvoer naar het Pannerdensch Kanaal verder
afneemt. Daar vindt nu onderzoek naar plaats.

De stuw bij Driel gaat dicht als het water bij
Lobith zakt tot een bepaalde waterstand: de
signaleringswaarde. Tegenwoordig stroomt er
bij deze waterstand meer water door de Rijn bij
Lobith dan in het verleden, als gevolg van de
bodemerosie in de bovenloop van de Rijn. Ook
treden lage rivierafvoeren vaker op. Daardoor
staat de stuw bij Driel eerder én langduriger dicht.
Dat maakt het moeilijker om de afvoerverdeling
in laagwaterperioden te sturen. Ook heeft dit
ongewenst effect op het stromende karakter
van de Nederrijn-Lek en treedt toenemende
aanzanding bovenstrooms van de stuw op.

Verzilting
Door de zeespiegelstijging komt het zoute
zeewater verder landinwaarts. Tijdens periodes van
beperkte rivierafvoer kan het rivierwater het zoute
water minder goed wegdrukken naar zee. Hierdoor
vermindert de beschikbaarheid van zoetwater
bij een aantal innamepunten. Dit heeft geleid tot
plannen om West-Nederland meer te voorzien van
zoetwater vanuit het oosten.
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4.2
Opgaven voor beleid, beheer en inrichting
De morfologische trends en de gevolgen voor
rivierfuncties leiden tot de opgaven voor iedereen
die een rol speelt bij beleid, beheer en inrichting in
het rivierengebied. Hieronder volgt een schets van
een aantal belangrijke opgaven.
Omgaan met de insnijding van het zomerbed
en de verflauwing van het verhang
Een groot aantal risico’s hangt samen met de
insnijding van het zomerbed: geleidelijke wijziging
van de afvoerverdeling, vaste lagen die als
obstakels voor de scheepvaart in het rivierbed
komen te liggen, afname van de vaardiepte, kabels
en leidingen die bloot komen te liggen, lagere
grondwaterstanden, verdroging van uiterwaarden
en binnendijkse gebieden, verlies van ecologische
samenhang en problemen met zoetwaterinname.
De opgave voor de rivierbeheerder is:
> goede inschatting maken van hoe de insnijding
van het zomerbed zich in de toekomst
ontwikkelt, rekening houdend met de gevolgen
van klimaatverandering (blijven monitoren,
misschien zelfs wel vaker), en daarnaast goed
gevalideerde numerieke modellen inzetten om
meer inzicht te krijgen;
> insnijding verminderen, tot staan brengen of
(gedeeltelijk) teniet doen;
> ongewenste effecten duurzaam bestrijden.
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Omgaan met erosiekuilen
Erosiekuilen leiden tot verschillende
veiligheidsrisico’s: waterkeringen en andere
infrastructuur kunnen (plotseling) instabiel worden,
de kans op piping kan toenemen, kabels en
leidingen die onder de rivier door lopen kunnen
bloot komen te liggen en beschadigd raken of tot
schade voor anderen leiden.
De opgave voor de rivierbeheerder is:
> weten waar erosiekuilen kunnen ontstaan
en waar ze kwaad kunnen, meten zodat
meer gegevens beschikbaar komen en de
processen modelleren om meer inzicht te
krijgen in wat er kan gebeuren onder extreme
omstandigheden;
> adequate maatregelen ontwikkelen om
de risico’s te verkleinen (bij bestaande en
toekomstige kuilen);
> sedimentmanagement inzetten om erosiekuilen
aan te pakken.
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De opgave voor de rivierbeheerder is:
> gevoel krijgen voor mogelijke onverwachte
morfologische effecten, met behulp van
modelstudies en data;
> handelingsperspectieven verkennen om ermee
om te gaan;
> maatregelen die de gevolgen beperken
verkennen en zo nodig uitvoeren.

5,000

Feb. 27

Voorbereid zijn op onverwachte morfologische
effecten
Onder extreme omstandigheden, zoals zeer hoge
afvoeren, kunnen in korte tijd grote morfologische
veranderingen optreden die nauwelijks te
voorspellen en grotendeels onzichtbaar zijn. Denk
bijvoorbeeld aan snel groeiende erosiekuilen of
grote onderwaterduinen en ondieptes die zich over
de rivierbodem voortplanten (zie Figuur 26) en de
afvoer en de waterstanden beïnvloeden. Of aan het
doorbreken van grove pleisterlagen in de buurt van
de splitsingspunten, waardoor de afvoerverdeling
kan worden verstoord.

Rhinie discharge at Lobith (m3/s)
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Figuur 26. Tijdens het hoogwater van februari 1997 kwamen verschillende beddingvormen in
de Bovenrijn tot ontwikkeling. Bron: Ten Brinke, 2004.
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Voorbereid zijn op klimaatverandering
Klimaatverandering, versnelde zeespiegelstijging
en bodemdaling in West-Nederland hebben zeker
effect op de riviermorfologie, maar wat er precies
gaat gebeuren is heel onzeker.
De opgave voor de rivierbeheerder is:
> gevoel krijgen voor morfologische effecten
van klimaatverandering, versnelde
zeespiegelstijging en bodemdaling;
> rekening houden met deze effecten in het
rivierbeheer en bij het ontwerp van nieuwe
maatregelen (zoveel mogelijk adaptieve en
geen-spijt-maatregelen);
> gesteld staan voor de gevolgen op langere
termijn, bijvoorbeeld door het tijdig uitzetten
van adaptatiepaden en het voorbereiden van
de bijbehorende maatregelen en monitoring.

Negatieve spiraal: ontwikkelingen die zichzelf
versterken
Sommige morfologische ontwikkelingen hebben
de neiging zichzelf te versterken. Ze zetten
een keten van processen in gang die de trend
versnellen. Voor de rivierbeheerder is het van
belang deze processen te kennen en te weten
wat de kritische condities (kantelpunten) zijn
van waar er geen weg terug meer is. Enkele
voorbeelden:
Hoog opgeslibde uiterwaarden overstromen
minder vaak. Daardoor stroomt bij hoge
afvoeren meer water door het zomerbed. Door
de hogere stroomsnelheid in het zomerbed
kan het water meer sediment uit het zomerbed
oppakken: er treedt erosie op. Daardoor
snijdt de rivier zich verder in en komen de
uiterwaarden relatief nog hoger te liggen. Dit
proces gaat niet onbeperkt door, maar komt
tot stilstand als de uiterwaarden niet meer
overstromen. Hier is dus geen sprake van een
kantelpunt.

Als het zomerbed van de Waal sneller erodeert
dan het zomerbed van Pannerdensch Kanaal,
Nederrijn-Lek en IJssel, zal de Waal een groter
deel van de afvoer naar zich toe trekken.
Daardoor neemt de transportcapaciteit in de
Waal toe. Het zou kunnen dat de Waal op het
splitsingspunt meer sediment aantrekt en zo
de toegenomen transportbehoefte verzadigt,
maar als dat niet zo is zal hij meer sediment
uit de eigen bedding opnemen. Dan daalt
het zomerbed van de Waal nog sneller en
versterkt het proces zichzelf. Wat er precies
gebeurt hangt ervan af hoe het sediment
(transportvolume en korrelgrootteverdeling) zich
op de splitsingspunten zal verdelen. Daarover
bestaat nu geen uitsluitsel.
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5.
Gidsprincipes voor duurzaam
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sedimentmanagement
1
2
3

Overwegingen vooraf

Vanzelfsprekende basis: ken het systeem
Gidsprincipes

1
2
3
4
5

stop de (ongelijkmatige) insnijding van het zomerbed

Kies adaptieve maatregelen en houd rekening met alle duurzaamheidsaspecten

Wees voorbereid op moeilijk beheersbare morfologische ontwikkelingen. Denk in scenario’s
Voer een sedimenttoets uit voor nieuwe plannen en maatregelen
Werk met sedimentmanagement toe naar een robuust, toekomstbestendig rivierbed

De voorgaande hoofdstukken laten zien dat de bewegingen van
grind, zand en slib grote consequenties kunnen hebben voor de
verschillende rivierfuncties. Ze maken duidelijk dat duurzaam omgaan
met rivieren niet mogelijk is zonder een goede sedimenthuishouding.
Dit hoofdstuk geeft handreikingen om effectief en toekomstgericht
om te gaan met het sediment in de rivieren.
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5.1
OVerwegingen vooraf
Bij het opstellen van de gidsprincipes zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
Integraal en duurzaam: De veelheid aan
rivierfuncties (zie ook Hoofstuk 5) stelt
verschillende eisen aan het
sedimentmanagement. Om tot een
toekomstbestendig riviersysteem te komen,
dat meervoudig bruikbaar is en uiteindelijk
als systeem goed functioneert, is een
samenhangend pakket van maatregelen nodig.
Dit pakket moet passen bij het systeemgedrag
van de rivier, berekend zijn op verwachte
klimaateffecten, flexibel en adaptief zijn
en recht doen aan de eisen van diverse
rivierfuncties.
Niet afwentelen, geen spijt: Iedere ingreep in de
rivier heeft effecten op de sedimenthuishouding
en de morfologie. Soms laten die effecten
zich onmiddellijk gelden en soms pas na
lange tijd, soms op de plaats zelf en soms
verderop. Duurzaam rivierbeheer, dus ook
duurzaam sedimentmanagement, vereist dat
‘niet afwentelen’ van effecten het uitgangspunt
is van beleid, beheermaatregelen en
inrichtingsplannen. Zo voorkomen we dat wij
- of volgende generaties - spijt krijgen van ons
handelen in de rivier.

BACK HOME NEXT

Zacht waar het kan, hard waar het moet: In
zijn algemeenheid hebben zachte maatregelen
de voorkeur boven harde constructieve
maatregelen: zachte maatregelen zijn relatief
gemakkelijk aan te passen aan nieuwe
inzichten en ontwikkelingen en sluiten vaak
beter aan bij de natuurlijke morfologische
processen. Harde constructies, zoals stenige
oeverbeschermingen en stuwen, hebben
vaak onverwachte neveneffecten op de
sedimenthuishouding en leiden tot verlies aan
natuurlijke leefgebieden. Ook zijn ze minder
eenvoudig aan te passen als omstandigheden
veranderen. Toch kunnen harde oplossingen
in sommige gevallen de voorkeur hebben,
bijvoorbeeld als die over de hele levensduur
bezien leiden tot een kleinere CO2-uitstoot, een
kleinere beheerinspanning of meer veiligheid.
Deze overwegingen vormen de basis voor de
gidsprincipes voor het omgaan met sediment
en staan ook centraal in Het Verhaal van de
Rivier, Het Verhaal van de Maas en Het Verhaal
van de Rijn-Maasmonding.
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5.2
Vanzelfsprekende basis: ken het systeem
Goed sedimentmanagement vraagt goede
kennis van het riviersysteem. Weten welke
morfologische trends zich voordoen in het
rivierengebied en wat de effecten van ingrepen
zijn, is een voorwaarde om goed met sediment
om te kunnen gaan.
Dat betekent:
> de ligging en samenstelling van
het rivierbed blijven monitoren en
langetermijntrends blijven volgen;
>

zorgen voor voldoende, goed gevalideerde
gegevens en modellen en deze beschikbaar
stellen via een openbaar platform;

>

alert blijven op mechanismen die we
nog onvoldoende kennen, zoals effecten
van grondwaterstromen en biota
op erodeerbaarheid, de invloed van
scheepvaart op het sedimenttransport
en het belang van uiterwaarden voor het
systeemgedrag;

>

samenwerken met de buurlanden waar
het gaat om grensoverschrijdende
riviertrajecten en zijrivieren;

>

de ‘morfologische hypotheek’ kennen:
weten hoe ingrepen uit het verleden nog
steeds doorwerken in de riviermorfologie;

>

de sedimentbalans zo goed mogelijk in
beeld brengen;

>

zorgen voor betrouwbare historische en
toekomstige gegevens over uitgevoerde
baggerwerkzaamheden, stortingen
en onttrekkingen (volume, gewicht en
samenstelling van het materiaal);

>

effecten van nieuwe projecten en
maatregelen consequent meten,
rapporteren en daarvan leren;

>

kleinschalig experimenteren met nieuwe
maatregelen en daarvan leren;

>

de morfologische grenswaarden van
functies en de kantelpunten van de rivier
leren kennen:
> Boven of onder welke morfologische
grenzen verliest een bepaalde
rivierfunctie belangrijke waarden en/
of wanneer komt een rivierfunctie in
geding? Denk bijvoorbeeld aan een
minimale overstromingsfrequentie van
uiterwaarden voor natuur.
> Zijn er morfologische kantelpunten:
grenswaarden waarbij het systeem
omslaat naar een andere toestand?
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Deze stroom van informatie, inzichten en
kennis moet bijdragen aan betere kennisbasis
over riviersystemen. Om die kennis duurzaam
te behouden en verder uit te bouwen is
ook overdracht aan volgende generaties
deskundigen nodig. Hier ligt een taak voor
onderwijs en onderzoek.

De ‘morfologische hypotheek’
De riviermorfologie reageert traag op
ingrepen uit het verleden. De effecten van
vroegere ingrepen blijven nog tientallen
tot honderden jaren doorwerken, op weg
naar een nieuwe evenwichtstoestand (die
evenwel nooit wordt bereikt). Een bekend
deel van deze ‘morfologische hypotheek’
is de insnijding van het zomerbed door
versmalling, bochtafsnijdingen, aanleg
van stuwen en onttrekking van sediment.
Maar ook de effecten van grootschalige
rivierverruiming, natuurontwikkeling en de
deltawerken zullen nog lang doorwerken.
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ontwikkelingen. Denk in scenario’s
De gidsprincipes hebben als doel de
verschillende rivierfuncties te ondersteunen
en te komen tot duurzaam beheer en een
goed functionerend morfologisch systeem. De
volgende vijf gidsprincipes kunnen dienen als
leidraad voor beleid, beheer en inrichting.

Snel ingrijpen

Gidsprincipe 1: Stop de (ongelijkmatige)
insnijding van het zomerbed.
De insnijding van het zomerbed heeft
verschillende ongewenste gevolgen voor
waterveiligheid, scheepvaart, infrastructuur
en natuur. Mogelijke remedies zijn actief
sedimentmanagement, grootschalige
rivierverruiming en eventueel ook (ingrepen
aan) harde constructies. In de RijnMaasmonding behoren ook bestorting en
Kijk
verandering van
devooruit
afvoerverdeling over de
takken tot de mogelijkheden. In alle gevallen is
het belangrijk sediment zoveel mogelijk in de
rivier te behouden.

2050

Handelingsperspectieven:
a. Stop met het onttrekken en afvoeren van
grind, zand en slib.
Dat is van groot belang: onttrekken en
afvoeren van sediment versterkt de
doorgaande insnijding van het rivierbed.
Het afbouwen van onttrekkingen, door
gebaggerd sediment terug te storten
en concessies voor sedimentwinning
te beëindigen, lijkt een positief effect
te hebben gehad in de Rijntakken: het
tempo van de insnijding in verschillende
Rijntrajecten is afgenomen. Het is sterk aan
te bevelen het stoppen met onttrekkingen
te verankeren in beleid.
b. Pas actief sedimentmanagement toe en ga
slim om met suppleties.
Het terugstorten van gebaggerd sediment
op strategische plekken, in de buurt van de
baggerlocatie, kan onderdeel zijn van actief
sedimentmanagement. De insnijding is
verder te verminderen of zelfs te veranderen
in een ophoging door extra sediment in de
rivier te brengen in de vorm van suppleties
(vergelijkbaar met zandsuppleties langs
de kust). Deze maatregelen vragen een
zorgvuldig ontwerp (waar, wanneer, welk
materiaal). Aandachtspunten zijn de

voortdurende onderhoudsinspanning die
actief sedimentmanagement meebrengt
en de daarbij behorende kosten en
CO2-uitstoot.

Suppleren
Suppleren is het van buitenaf invoeren
van sediment. Het doel is in dit geval
het aanbod van sediment in de rivier te
vergroten of de bodemsamenstelling
te veranderen, om daarmee de
insnijding tegen te gaan. Het effect
van suppleren valt of staat met een
goede keuze van de hoeveelheid
sediment, sedimentsamenstelling en
suppletielocatie. Als het materiaal te
grof is ontstaat benedenstrooms erosie,
is het te fijn dan wordt het grovere
bodemmateriaal mobieler en kan zelfs
een averechts effect optreden. Het ‘wat,
hoeveel en waar’ van riviersuppleties
wordt momenteel onderzocht in een aantal
praktijkexperimenten en studies met
numerieke modellen.
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Terugstorten
Wat geschikte stortplaatsen zijn,
hangt af van lokale erosietrends en het
diepteverloop in de rivier. Dit is maatwerk.
Voor terugstorten van gebaggerd
zand en grind in de Waal is de huidige
vergunningsvoorwaarde: storten binnen
een straal van 1,5-5 km. Ook storten in
de kribvakken is mogelijk een optie. Als
onderhoudsbaggerwerk in een traject
met zomerbedverdieping nodig is, is
een stortlocatie benedenstrooms van de
verdieping aan te bevelen.
Voor de Grensmaas, die weinig grof
sediment krijgt aangevoerd, lijkt het gunstig
de benedenstrooms gelegen sedimentvang
(Wessem) regelmatig leeg te baggeren en
het sediment net benedenstrooms van de
stuw bij Borgharen terug te storten.

c. Verruim eroderende riviertrajecten.
Ook grootschalige rivierverruiming kan de
insnijding afremmen. Grootschalig betekent
hier verruiming van nauwe gedeelten
over het gehele eroderende traject. Door
de grootschalige verruiming neemt de
stroomsnelheid af en daarmee ook de
capaciteit van het water om sediment te
transporteren. Dat remt de erosie. Deze
maatregel biedt kansen voor synergie
met de rivierfunctie waterveiligheid
(lagere hoogwaterstanden en vertraging
van hoogwatergolven) en natuur.
Aandachtspunt is dat de morfologische
dynamiek door verruimingsmaatregelen
(zoals de aanleg van nevengeulen) lokaal
sterk kan toenemen met kans op ondiepten
in de vaargeul. Ook zullen de effecten van
verschillende maatregelen interfereren,
waarbij het gecombineerde effect
ongewenst kan zijn.
In verruimde trajecten treedt aanzanding
op die bovenstrooms begint en zich in
benedenstroomse richting uitbreidt. Deze
aanzandingsgolf kan tot problemen voor
de scheepvaart leiden en een grotere
beheerinspanning vragen. Het gebaggerde
materiaal moet dan in erosietrajecten
boven- en benedenstrooms van de
verruiming worden teruggestort.

Een vergelijkbaar effect van verruiming
is ook te bereiken met aanpassing van
aanwezige constructies, bijvoorbeeld door
kribben te vervangen door langsdammen.
Als de afvoer van water en sediment
naar de oevergeul achter de langsdam
goed is ingesteld, wordt in de hoofdgeul
de sedimenttransportcapaciteit bij
hoogwater kleiner en neemt de insnijding
af. Bij lage afvoeren stroomt minder water
over de drempels van de oevergeul. De
langsdammen zorgen dan voor versmalling
van de hoofdgeul en dat leidt tot een
hogere waterstand en meer vaardiepte in
de hoofdgeul.
Ook het (weer) langer maken van de
hoofdas van de rivier beperkt de insnijding
en leidt tot hogere waterstanden. Dit is
in theorie te bereiken door de hoofdgeul
van de rivier weer via oude meanders te
leiden of nieuwe meanders te creëren.
Aandachtspunt daarbij is dat schippers
veilig moeten kunnen manoeuvreren en de
maatregel geen ongewenste effecten mag
veroorzaken, zoals hogere waterstanden bij
extreem hoogwater.
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d. Vermijd of compenseer maatregelen die de
insnijding versterken.
Maatregelen als het uitbreiden of verlengen
van kribben, zomerbedverdieping en
bochtafsnijdingen versterken zonder
compenserende maatregelen de insnijding.
Waar erosie bestreden wordt met vaste
lagen of suppleties met grof materiaal,
verplaatst het erosieprobleem zich
stroomafwaarts. Een compenserende
maatregel is bijvoorbeeld een terugkerende
suppletie direct benedenstrooms van de
ingreep, zodat daar de transportcapaciteit
weer wordt verzadigd (‘de sedimenthonger
wordt gestild’).

e. Sluit een sedimentakkoord met Duitsland
en België.
In de Maas is de aanvoer van zand en
grind uit België vermoedelijk nihil en in
de Rijn lijkt het sediment uit Duitsland
geleidelijk grover te worden. Door
toekomstige ingrepen in deze landen,
kan de sedimentaanvoer veranderen.
Voor Nederland is het van belang dat er
voldoende sediment in de rivieren blijft
komen. Omgekeerd is het voor Duitsland
van belang dat Nederland de voortgaande
insnijding van de Rijn een halt toeroept.
En voor België dat de sedimentbalans
van de Grensmaas gezond is en geen
verdere verlaging van de bodem en de
laagwaterstanden optreden. Daarom
is het wenselijk grensoverschrijdend
samen te werken, kennis en gegevens
te delen, samen onderzoek te doen en
afspraken over sedimentmanagement te
maken. Bij voorkeur in de vorm van een
sedimentakkoord in aanvulling op de wateren scheepvaartakkoorden.

Kennisvragen
> Hoe ontwikkelt de insnijding zich in de
verschillende riviertakken?
> Wat betekent dit voor de stabiliteit van
splitsingspunten, de waterverdeling en
de grondwaterstroming?
> Hoe ziet de sedimentbalans van de
riviertakken eruit? Met name de balans
van de Maas is slecht bekend.
> Wat is het effect van klimaatverandering
op de insnijding?
> Wat is het effect van de samenstelling
van suppletiemateriaal op
sedimenttransporten, uitzeving en
morfologische veranderingen?
> Wat zijn effectieve stortplaatsen voor
grind, zand en slib en voor welke
sedimentsamenstelling is welke plaats
geschikt? Betrek hierbij ook oevers en
kribvakken.
> Wat is de invloed van scheepvaart op de
sedimenttransportcapaciteit?
> Wat is de bodemsamenstelling onder de
transportlaag (de bodemlaag waarin het
sedimenttransport plaatsvindt)?
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2050
Kijk vooruit

Gidsprincipe 2: Kies adaptieve
maatregelen en houd rekening met alle
duurzaamheidsaspecten.
De toekomst kan nieuwe wensen,
ontwikkelingen en opgaven brengen. Het is
daarom raadzaam onomkeerbare oplossingen
te vermijden en maatregelen zo te kiezen
dat bijsturen mogelijk blijft. Dat is in lijn met
‘adaptief deltamanagement’ (Ministerie van
IenW en
Ministerie van EZ, 2014). Om te komen
Implementeer
tot toekomstbestendige maatregelen vragen
ook de duurzaamheidsaspecten aandacht.
Handelingsperspectieven:
a. Pas waar mogelijk flexibele maatregelen
toe; vermijd onomkeerbare oplossingen.
Over het algemeen zijn zachte maatregelen
flexibeler en sneller en eenvoudiger
aanpasbaar dan harde maatregelen. Ook
een harde constructie als een langsdam
kan echter flexibel opgebouwd worden,
bijvoorbeeld door de instroming van water
en sediment te reguleren met een overlaat
van losse stortsteen.
b. Beschouw de duurzaamheid van
maatregelen om spijt achteraf te
voorkomen.
Zie de rivier als een ‘asset’ en pas daarop
levenscyclusbeheer toe. De uitstoot en
eventuele vastlegging van broeikasgassen
en stikstof maken daar deel van uit.

c. Creëer maximale ruimte voor natuurlijke
processen in beheer, inrichting en
regelgeving.
Maatregelen die de natuurlijke processen
in stand houden, hebben de voorkeur. Het
is onder meer wenselijk enige speelruimte
(‘beheerruimte’) aan te houden voor
sedimentatie in het zomerbed, oevererosie
en (gunstige) beïnvloeding van de
afvoerverdeling bij de splitsingspunten. Dan
is het niet noodzakelijk direct in te grijpen
als bijvoorbeeld de hoogwaterstanden
door morfologische veranderingen
ergens wat omhoog gaan, omdat de
hoogwaterveiligheid niet meteen in het
geding komt.
Extra beheerruimte kost vaak extra geld en
ruimte, maar kan in sommige gevallen toch
doelmatig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval
als hierdoor andere kosten te vermijden of
uit te stellen zijn, bijvoorbeeld kosten voor
uitbreiding van een maatregel. Daardoor
treedt ook minder vaak verstoring van de
natuur op en is een grotere CO2-uitstoot
door frequent onderhoud te voorkomen.

d. Bevorder de natuurlijke morfodynamiek op
uiterwaarden en oevers.
De uiterwaarden langs Rijn en Maas
overstromen steeds minder vaak, doordat
ze hoog zijn opgeslibd en het zomerbed op
een aantal locaties steeds lager is komen
te liggen. Ook zijn de oevers vastgelegd,
waardoor geulmigratie niet meer
plaatsvindt. Deze situatie leidt ertoe dat er
in de uiterwaarden nauwelijks meer sprake
is van sedimentatie en erosie. Ook daalt
de grondwaterstand door de insnijding van
het rivierbed en lagere rivierwaterstanden.
Dat heeft ongewenste gevolgen voor de
natuur op de uiterwaarden en de oevers.
De samenhang tussen uiterwaarden
en zomerbed is te versterken door
uiterwaarden te verlagen, nevengeulen aan
te leggen en oevers te ontstenen.
Kennisvragen
> Hoe beïnvloeden de morfologische
ontwikkelingen de natuurlijke
processen in de rivieren?
> Hoe beïnvloedt de scheepvaart
oevererosie en erosie/sedimentatie in
nevengeulen?
> Welke mogelijkheden zijn er om de
verdeling en dynamiek van water
en sediment in de oeverzone te
beïnvloeden?
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2050
Kijk vooruit

Gidsprincipe 3: Wees voorbereid op moeilijk
beheersbare morfologische ontwikkelingen.
Denk in scenario’s.
Tijdens hoogwater kan de rivierbedding in
korte tijd sterk veranderen door forse erosie
of sedimentatie. Dat kan gevolgen hebben die
moeilijk te beheersen zijn, zoals het plotseling
ontstaan van grote erosiekuilen of wijziging van
de afvoerverdeling.
Implementeer

Handelingsperspectieven:
a. Ontwikkel scenario’s voor denkbare,
plotselinge morfologische ontwikkelingen.
Deze scenario’s geven meer gevoel
voor onverwachte situaties die zouden
kunnen optreden. Denk aan instabiliteit
van splitsingspunten, bijvoorbeeld
als gevolg van het doorbreken van
erosiebestendige lagen tijdens hoogwater.
Onderdeel van de scenario’s zijn ook het
bepalen van de risico’s (hoe groot is de
kans op zo’n onverwachte ontwikkeling
en hoe groot zijn de gevolgen) en de
handelingsperspectieven (wat is eraan te
doen en wat zijn de kosten daarvan).
b. Zet risicomanagement in voor erosiekuilen.
Het ontstaan van grote erosiekuilen in het
zomerbed is een plotselinge morfologische
ontwikkeling die nu al regelmatig voorkomt

en grote consequenties kan hebben voor
de stabiliteit van het morfologisch systeem
tijdens een enkele hoogwatergebeurtenis.
Deze kuilen kunnen schade aanrichten en
de veiligheid bedreigen, maar dat hoeft
niet overal het geval te zijn. De volgende
stappen kunnen helpen om de risico’s
effectief te beperken:
Voorkomen is beter dan genezen: wees
zuinig op erosiebestendige lagen die fijne
lagen afdekken.
1. Bepaal de risico’s van erosiekuilen in
het hele rivierengebied, ook in de Maas
en de Rijntakken.
2. Grijp alleen in waar de risico’s
aantoonbaar te groot zijn en doe dat
met flexibele maatregelen.
3. Experimenteer met praktijkproeven,
monitor de effecten en wissel resultaten
uit.
4. In de Maas ligt soms maar een heel
dun laagje grof materiaal op veel fijner
zand. Door goed te monitoren of de
grove laag in stand blijft, bij voorkeur
ook tijdens hoogwater, wordt het risico
beheersbaarder.

Kennisvragen
> Welke onverwachte, moeilijk
beheersbare morfologische
ontwikkelingen zijn denkbaar,
ook rekening houdend met
klimaatverandering? Kunnen we iets
leren van rivieren in het buitenland?
> Wat zijn de risicolocaties in het
rivierengebied: waar kunnen erosiekuilen
snel tot ontwikkeling komen? Gebruik
daarvoor gegevens over het sediment
in de ondergrond, de dikte van de
sedimentlagen en van de transportlaag
in het rivierbed en de verwachte
stromingsomstandigheden.
> Hoe erosiebestendig zijn de fijne
zanden die dicht onder het oppervlak
liggen? Is er sprake van - zoals wel
wordt gesuggereerd - verkleving
van die fijne zanden, waardoor de
erosiebestendigheid groter is dan
gedacht?
> Wat is de dynamiek van een mobiele
grove laag die op fijne zanden ligt
tijdens extreme hoogwaters en zijn er
stabiliserende mechanismen?
> Welke zachte maatregelen zijn mogelijk
om ongewenste ontwikkeling van
erosiekuilen (ook tijdens extreme
omstandigheden) te voorkomen of de
gevolgen ervan te beperken?
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Implementeer

Gidsprincipe 4: Voer een sedimenttoets uit voor
nieuwe plannen en maatregelen.
Ingrepen uit het verre verleden hebben
geleid tot een ‘morfologische hypotheek’:
morfologische trends die nog tientallen
jaren doorwerken. Bij nieuwe plannen en
maatregelen is het zaak vooraf in beeld te
brengen welke morfologische trends (naar
verwachting) in gang gezet worden en wat
de consequenties voor de verschillende
rivierfuncties zijn. Een standaard sedimenttoets
kan bevorderen dat hier voldoende aandacht
aan wordt besteed.
Handelingsperspectieven:
a. Voer een sedimenttoets uit bij nieuwe
plannen en maatregelen en zorg voor de
bijbehorende regelgeving.
De sedimenttoets kan bijvoorbeeld de
volgende opzet hebben:
> Breng de morfologische gevolgen van
de ingreep in beeld, op korte en lange
termijn. Houd bijvoorbeeld rekening met
voortschrijdende en terugschrijdende
erosie of sedimentatie en processen die
zichzelf versterken, maar analyseer ook
kleinschalige effecten op de morfologie.

>
>

>

>

Ga na of de maatregel voldoende
rekening houdt met de bestaande
morfologische trends.
Bepaal of de maatregel invloed heeft op
de sedimentvracht of de samenstelling
van het getransporteerde sediment
in de rivier en of dat kan leiden tot
schade.
Bepaal of de maatregel tot over- of
onderschrijding van morfologische
grenswaarden leidt, waardoor
rivierfuncties niet of minder goed
presteren.
Check wat de gevolgen van de
maatregel zijn voor de beheersbaarheid
van het morfologisch systeem en het
bedienen van de verschillende functies
van de rivier.

Kennisvragen
> Hoe is een effectieve sedimenttoets
in te vullen? Experimenteer hiermee in
verschillende pilots.
> Welk instrumentarium (technisch,
bestuurlijk) is hiervoor nodig?
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Gidsprincipe 5: Werk met
sedimentmanagement toe naar een robuust,
toekomstbestendig rivierbed.
Actief sedimentmanagement houdt in dat
het rivierbed ‘in goede conditie’ wordt
gehouden voor zoveel mogelijk rivierfuncties
door het vasthouden, weghalen, toevoegen
of verplaatsen van sediment. Actief
sedimentmanagement is niet nieuw: het is al
tientallen jaren de kern van het kustonderhoud
(kustsuppleties), al gaat het daar om andere
omstandigheden, andere hoeveelheden
en andere doelen. De ervaringen langs de
kust laten zien dat het belangrijk is grenzen
te definiëren waarbinnen het systeem mag
fluctueren zonder dat wordt ingegrepen.
Voor zowel de Rijntakken als de Maas
wordt nu, naar analogie van de basiskustlijn
(BKL), gewerkt aan de implementatie van
de basisrivierbodemligging (BRL). Daarvoor
worden de eisen van riviergebonden functies
vertaald in een integrale omhullende van de
rivierbodemligging. De rivierbodem kan zich
binnen deze omhullende vrij ontwikkelen.
Zodra de rivierbodemligging onder of boven de
BRL uitstijgt, is ingrijpen noodzakelijk.
Mogelijk is actief sedimentmanagement in
het rivierengebied op grotere schaal toe te
passen en verder te optimaliseren, onder meer
met maatwerk in stortstrategieën en voor
stortlocaties.

Handelingsperspectieven:
a. Werk de bovenstaande gidsprincipes
uit in een strategie voor actief
sedimentmanagement.
De gidsprincipes kunnen de basis vormen
voor een strategie voor baggeren en
storten, voor het systeem als geheel en
voor afzonderlijke deelsystemen. Dit
vraagt goed inzicht in en een voldoende
betrouwbare kwantificering van de
sedimentbalans.
b. Stel vast wat de gewenste bodemligging
is en wanneer die in welke mate bereikt
moet zijn. Hoewel morfologische processen
vaak een asymptotisch verloop hebben en
een stabiele eindtoestand zelden wordt
bereikt, is het aan te bevelen een duidelijke
streefwaarde voor de bodemligging
te kiezen. Dat geeft sturing aan het
rivierbodembeheer. Het vaststellen van de
gewenste bodemligging vraagt overleg
met alle belanghebbenden (zie ook c). De
implementatie en toepassing van de BRL is
hiervoor een belangrijke stap.
c. Ondersteun rivierfuncties waar het kan, stel
grenzen waar het moet.
Actief sedimentmanagement kan de
verschillende rivierfuncties ondersteunen.
Dat vraagt goed inzicht in de eisen van de
diverse functies aan de bodemligging (zoals

opgenomen in de BRL), de morfologie
en het sedimenttransport. Daarbij is het
ook zaak de beheersbaarheid van het
systeem in het oog te houden en functieeisen ter discussie te stellen waar de
beheersbaarheid in het geding komt.

Kennisvragen
> Wat laat een verbeterde sedimentbalans
zien, voor de verschillende deelgebieden
en het gehele systeem (slib, zand en
grind)? Scherp het beeld aan, al is het
maar kwalitatief.
> Wat is het effect van klimaatverandering
op de sedimentbalans?
> Welke eisen stellen de verschillende
rivierfuncties aan de bodemligging, de
morfologie en het sedimenttransport:
wat zijn de cruciale boven- en
ondergrenzen voor wat het systeem
aankan zonder van karakter te
veranderen?
> Welke kennis is nodig om te komen
tot heldere grenzen waarbinnen
het systeem zonder ingrijpen mag
fluctueren, nu en in de toekomst?
> Wat voor typen ingrepen staan ons ter
beschikking als die grenzen worden
overschreden?
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