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1 Inleiding 

In het kader van de stresstest voor KBN HVWN (klimaatbestendige netwerken – 

hoofdvaarwegennet) is het belangrijk de effecten van morfologie op de functie scheepvaart in kaart 

te brengen. De morfologie van de Maas betreft de vorm, dat wil zeggen hoogte en breedte, van de 

rivierbedding in ruimte en tijd, en de veranderingen ervan door erosie en sedimentatie en door 

sedimentbeheer. Deze rapportage beschrijft de analyse van risico’s voor bevaarbaarheid door de 

morfologische processen in de Maas, vooral in relatie tot de variaties in waterdiepte in de vaarweg 

(zowel direct op bodemhoogte, als indirect op de waterstanden, immers waterdiepte is waterstand 

minus bodemhoogte). De analyse richt zich vooral op de kwetsbaarheden door de gevolgen van 

klimaatveranderingen en van (antropogene) morfologische trends op een middellange en lange 

termijn. De tijdschalen die daarbij horen (tientallen jaren) zijn gelijk aan de tijdschalen van 

grootschalige morfologische veranderingen in de rivieren. Het resultaat van deze studie kan 

worden gebruikt voor onderzoek naar de toekomstvastheid van de vaarweg: voldoet de vaarweg 

nog in bijvoorbeeld 2050 gegeven de morfologische trends en de gevolgen van 

klimaatverandering, en zijn er voldoende mogelijkheden voor verdere groei en opschaling? 

Morfologie blijkt een belangrijke rol te spelen bij de robuustheid van de vaarweg.  

 

De morfologische veranderingen en het daarmee samenhangende beheer wordt over het 

algemeen voor de Maas gering geacht. De bestaande gesignaleerde (erosie) trends in 

bodemligging worden grotendeels veroorzaakt door menselijke ingrepen uit het verleden zoals 

aanleg stuwen, zand-/grindwinning, zomerbedverdieping en normalisatiewerken. Wel kan worden 

opgemerkt dat deze trends dermate gering zijn, dat deze binnen de meetonnauwkeurigheid vallen. 

Daarnaast is sprake van lokale en tijdelijke morfologische activiteit (o.a. tijdens hoogwaters of bij 

constructies) die kan leiden tot hinder voor de scheepvaart. Desondanks is, door de stuwen en 

geringe morfodynamiek, de vaardiepte in de Maas goed te handhaven, ook bij zeer lage afvoeren. 

In hoeverre dit ook geldt voor de toekomst wordt in hoofdstuk 2 verder geanalyseerd op basis van 

de literatuur en gegevens. 
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In dit document wordt uitgegaan van de volgende relatie tussen morfologie en scheepvaart: 

 

• De aan morfologie gerelateerde risico’s zijn vooral van belang voor de bevaarbare delen 

van de rivier de Maas zelf, en niet de kanalen die onderdeel zijn van de vaarroutes. Over 

het algemeen is sedimenttransport en morfologische ontwikkeling in kanalen gering. Dit 

document beperkt zich daarom tot de rivier (en eventuele indirecte gevolgen voor 

aansluiting met kanalen). 

• Voor de instandhouding van een vlotte en veilige vaarweg moet een minimale waterdiepte 

en -breedte worden gegarandeerd bij maatgevende lage waterstand. Bij het huidige 

rivierbodembeheer in de Maas is onderhoud van de vaarweg (baggerwerk) een relatief 

beperkte inspanning. 

• De relatieve hinder van diepte en breedteknelpunten neemt bij laagwater condities extra 

toe omdat dat vaak samen gaat met omvarende schepen die de Waal mijden vanwege de 

geringere vaardiepte, terwijl de Maas gestuwd is en daardoor de waterdiepte hier 

(grotendeels) constant blijft. 

• Diverse projecten in de Zandmaas en aanliggende kanalen zijn onderdeel van de 

verbetering van de Maasroute. Verder zijn of worden diverse vaarwegprojecten voor 

onderhoud en herstel van de Maasroute contractueel uitgevoerd onder het project Groot 

Onderhoud Vaarwegen (GOVa) (bijvoorbeeld Vaarwegverruiming Traject Ondiepten 

Venlo, Fase 5a), of in het kader van andere programma’s zoals GRoot ONderhoud 

STuwen (GRONST). 

• Voor het beheer van de waterdiepte in vaarwegen (en havens), volgens de Richtlijnen 

Vaarwegen 2017, wordt uitgegaan van de diepgang en kielspeling van een maatgevend 

schip bij een maatgevende lage waterstand (nautische gegarandeerde diepte of 

streefdiepte), zie Figuur 1.1. Voor onderhoud (baggeren) wordt daarbij een aanvullende 

overdiepte aangehouden waarmee ruimte wordt gecreëerd voor morfologische 

veranderingen, om daarmee te voorkomen dat er te vaak moet worden teruggekomen 

(speciebuffer in onderstaande figuur). In de Maas was de nautische diepte 3,0 m (CEMT 

klasse Va) maar deze wordt in het kader van de verbetering van de Maasroute 

opgeschaald naar een diepte van 3,50 m (klasse Vb). De toegepaste onderhoudsdiepte 

varieert afhankelijk van de locatie. Bijvoorbeeld bij voorhavens bij sluizen en stuwen zou 

idealiter gekozen worden voor een relatief grote diepte van rond de 5 m door 

aanwezigheid van slechte kwaliteit slib: de kosten van onderhoud nemen toe naarmate de 

onderhoudsdiepte afneemt zoals blijkt uit een Life Cycle Cost analyse (LCC) door 

Movares (2015). In dit geval nemen de kosten toe als er vaker moet worden gebaggerd 

wanneer gekozen wordt voor een kleinere onderhoudsdiepte. Anderzijds kan de 

onderhoudsdiepte niet onbeperkt worden vergroot vanwege eisen aan stabiliteit van 

oevers en constructies e.d. De dynamiek van de rivierbodem, de ligging van de bodem en 

oevers, en de kwaliteit van het sediment spelen dus een belangrijke rol bij het beheer nu 

en in de toekomst. 

• Voor het beheer van de rivierbodem wordt op dit moment door Rijkswaterstaat gewerkt 

aan de Basis Rivierbodemligging (BRL). De BRL is een signaleringsmethodiek om te 

signaleren waar de rivierbodem niet op de juiste hoogte ligt om aan een functie-eis van 

een bepaalde functie te voldoen of waar verschillende functies conflicterende eisen stellen 

aan de rivierbodem. Omdat het project BRL nog niet is afgerond zijn de bovengenoemde 

(Figuur 1.1) interventieniveaus, onderhoudsdieptes en veiligheidsmarges nog niet 

definitief vastgesteld, en nog volop in ontwikkeling. Mogelijk worden er compromissen 

bepaald voor eisen ten aanzien van meerdere conflicterende functies. Bijvoorbeeld meer 

ruimte voor erosie van natuurvriendelijke oevers samen met een grotere tolerantie voor 

sedimentatie in de veiligheidsstroken langs deze oevers. 

  



 

Datum 

3 september 2020 

Ons kenmerk 

11205274-004-BGS-0007 

 Pagina 

3 van 20 

 

 

 

 

  

 

• Ook het programma Integraal Rivier Management (IRM) probeert tot integraal beleid en 

integrale oplossingen voor de lange-termijn bodemontwikkeling en afvoercapaciteit te 

komen. Scheepvaart is daarbij een belangrijke functie. Bij IRM draagt mogelijk de BRL 

opgaven aan, indien significante functie-conflicten worden geconstateerd (Rijkswaterstaat 

WVL, 2020). De BRL ondersteunt de keuze voor al dan niet actief rivierbodembeheer en 

de keuze t.a.v. de ligging van de rivierbodem in de effectanalyses. Ook ondersteunt de 

BRL bij het uitwerken van indicatieve maatregelpakketten. 

 

 

 

 
Figuur 1.1 Schema vaarwegbodem met gebruikte definities. Bronnen: figuur boven uit Richtlijnen 

vaarwegen 2017 (figuur 49), en figuur onder uit BRL 
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2 Morfologische processen en veranderingen in de Maas 

2.1 Sediment en morfodynamiek 

De bedding van de Maas bestaat voornamelijk uit zand en grind (Figuur 2.1), met hier en daar (in 

stagnante gebieden) klei en silt (slib). Een (klein) deel van dit materiaal wordt aangevoerd vanuit 

België, maar het grootste deel komt vrij door erosie in de Grensmaas en Zandmaas. 

Bodemveranderingen in de Maas treden op door (langs-) gradiënten in sedimenttransport van 

beddingmateriaal (dus zand en grind). Deze gradiënten ontstaan bijvoorbeeld door variatie in 

stroomsnelheid die optreedt bij variaties in dwarsprofielen (bijvoorbeeld meestromen van geulen bij 

hoogwater), of door een beperkt aanbod van sediment (meer sediment wordt door stroming 

afgevoerd dan van bovenstrooms wordt aangevoerd). Veelal worden de gradiënten opgewekt door 

menselijke ingrepen, bijvoorbeeld door bagger en stortwerkzaamheden (met name 

zomerbedverdieping).  

 

 
Figuur 2.1 Bodemmonster van de rivierbedding bij Venlo, zand en grind (Groot Onderhoud Vaarwegen, 

GOVa). 

 

De historische trends geven aan dat er in de afgelopen decennia relatief weinig morfologische 

veranderingen zijn opgetreden in de trajecten die voor scheepvaart van belang worden geacht. Dat 

wordt veroorzaakt door relatief lage sedimenttransporten. Zand en grind wordt alleen tijdens 

hoogwater getransporteerd: het overgrote deel van het sedimenttransport in de Maas (80%) treedt 

op bij hogere afvoeren die gemiddeld 40 tot 45 dagen per jaar voorkomen (Asselman et al, 2018). 

Naarmate de afvoer hoger is en langduriger hoog zal er meer morfologische verandering optreden. 

Dit kan relevant zijn wanneer klimaatverandering leidt tot hogere of langerehoogwaters. Nog 

steeds zijn de bevaarbare trajecten van de Maas (Zandmaas en Bergsche Maas) redelijk stabiel en 

is er sprake van weinig onderhoudsbaggerwerk voor bevaarbaarheid. Een aandachtspunt is de 

aanwezigheid van een relatief stabiele (afgepleisterde) toplaag in de bedding van de Maas 

waardoor erosie wordt gereduceerd. Wanneer die toplaag openbreekt (bijv. hoogwater) of wordt 

verwijderd kan er fijner, meer mobiel, sediment aangesneden worden wat plaatselijk kan leiden tot 

versterkte erosie, en vervolgens een groter aanbod van sediment stroomafwaarts.  

 

Bij het beschouwen van morfologie in de Maas is het belangrijk onderscheid te maken in de 

verschillende fracties: stenen/grind, zand en slib/klei (en eventueel kalksteen dat erosie van de 

Bovenmaas voorkomt). De zand en grind fracties worden vooral getransporteerd bij hoge 

stroomsnelheden, en dragen bij aan de morfologie van het zomerbed. Ook vormen deze fracties 

het toutvenant dat door bedrijven wordt gewonnen.   
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Slib verspreidt zich makkelijker door het systeem, en bezinkt in rustig of stilstaand water, 

bijvoorbeeld in plassen en voorhavens. De aanslibbing in voorhavens is belangrijk voor 

onderhoudsbaggerwerk bij de stuwen en sluizen in de Maas.   

 

Veel van de resterende veranderingen in de Maas zijn een langzame respons op de historische en 

recente grootschalige ingrepen (zie bijv. Ten Brinke, 2019). In de 19e en 20ste eeuw zijn grote 

veranderingen geïntroduceerd door normalisatie en kanalisatie (aanleg van de stuwen), zand- en 

grindwinning uit het zomerbed, mijnzakkingen, aanleg Bergsche Maas en bochtafsnijdingen ten 

behoeve van bevaarbaarheid (onder andere gerelateerd aan steenkoolwinning). De effecten 

hiervan zijn nog steeds merkbaar als erosietrends, oftewel de ‘hypotheek’ van die maatregelen is 

nog niet geheel afgelost omdat de grootschalige veranderingen een lange tijdschaal hebben (zie 

ook paragraaf 2.2). Rond 1997 startte het project Maaswerken met rivierverruimingen, zoals de 

verbreding en zomerbedverdieping, de verlaging van uiterwaarden, de realisatie van 

hoogwatergeulen en de aanleg van retentiegebieden. De rivierverruiming in de Zandmaas en de 

Grensmaas is in combinatie met zand- en grindwinning tot stand gekomen. Langs de Grensmaas 

loopt de uitvoering van de werkzaamheden nog door tot 2027. De effecten hiervan zijn bepalend 

voor de morfologische ontwikkeling in de komende decennia.  

 

Het aanbod van sediment vanuit de Belgische Maas naar de Grensmaas wordt gering geacht. Het 

meest benedenstroomse traject van de Belgische Maas, over een afstand van circa 80 km, wordt 

gekenmerkt door een cascade van 6 stuwen. Deze worden bij hoge afvoeren (deels) geopend, 

maar onbekend is hoeveel sediment daardoor wordt doorgelaten. De laatste stuw voor de 

Nederlandse grens is stuw Lixhe. Bij deze stuw wordt het water via regelkleppen tot circa een 

afvoer van 1200 m3/s over de stuw gevoerd (overstort) waarbij waarschijnlijk weinig (grof) sediment 

de stuw kan passeren (fijn sediment en zwerfvuil kan wel via de overstort mee worden gevoerd). 

Bij hogere afvoeren worden ook de schuiven geopend en zal gelijktijdig overstort via de kleppen en 

onderstroming via de schuiven plaatsvinden. In deze hoogwater situatie is het dus mogelijk dat 

sediment wordt meegevoerd door de stuw (zowel grof als fijn sediment). 

 

Bovengenoemde processen en effecten zijn onderdeel van de ‘sedimentbalans’ van de Maas. Het 

transport van de verschillende sedimentfracties en de bronnen (bijv. oevererosie) en putten (bijv. 

grindwinning en baggerwerk met sedimentonttrekking), en de ontwikkeling ervan in de tijd vormen 

samen deze balans. Er is op dit moment (2020) onvoldoende inzicht in de volledige 

sedimentbalans van het verleden tot aan het heden, om vast te kunnen stellen welke grootschalige 

trends zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Verwacht wordt dat in de toekomst via 

onderzoeksprojecten meer gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt om deze balans op te 

stellen. Ook kan hiervoor niet worden uitgegaan van rekenmodellen omdat deze niet beter zijn dan 

de gegevens waarop ze zijn gebaseerd (de sedimentbalans voor het verleden is uiteindelijk ook de 

basis van een model kalibratie). In recente studies naar bodemontwikkeling wordt op basis van de 

waargenomen trends van de afgelopen 25 jaar, en deskundigenoordeel een inschatting gemaakt 

voor de toekomst.  

2.2 Tijd- en ruimteschalen van morfologische ontwikkeling 

Bodemveranderingen in de Maas treden op verschillende schalen op. Voor de lange-termijn 

ontwikkeling wordt vooral gekeken naar de grootschalige erosietrends, bijvoorbeeld ruimteschalen 

van meer dan 100 km, en tijdschalen van orde een eeuw. Deze trends zijn over het algemeen van 

gering belang voor scheepvaart en beheer van de vaarweg omdat deze vrijwel niet bijdragen aan 

de beschikbare vaardiepte (zie hoofdstuk 0). De ruimteschalen die horen bij een korte en 

middellange termijn zijn in de orde van enkele kilometers of tientallen kilometers, en worden wel 

van belang geacht voor scheepvaart. 
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2.2.1 Tijdschalen grootschalige erosietrends 

De snelheid van grootschalige erosie (of sedimentatie) is in te schatten met de theoretische 

tijdschalen van de Vries (1973, 1975). Voor grootschalige trends kan gebruik worden gemaakt van 

een parabolisch model. Daarbij volgt het aantal jaren (Nm) dat een bodem nodig heeft om op een 

afstand Lm van de herkomst van de verandering (bijv. de Belgische grens) ongeveer 50% te zijn 

geërodeerd uit: 

( )
1jaar2

0

1
met d

3

m
m

L n
N Y S t t

Y B i
= =

   

Waarin B= gemiddelde breedte (circa 140 m voor de Maas), i = bodemhelling , n = macht van de 

transportformule (orde van grootte 5), en S(t) = sedimenttransport.  De parabolische oplossing kan 

worden toegepast wanneer: 

3
m

h
L

i
  

Waarin h = waterdiepte. We maken een ruwe schatting van het jaartransport van 40,000 m3/jaar 

(d.w.z. de oplossing van de integraal in bovengenoemde formule). Als we ruwweg aannemen dat 

bij een afvoer van 400 m3/s voor een heel jaar evenveel transport optreedt als bij de werkelijke 

hydrograaf (dominante afvoer), dan worden de waarden berekend in de volgende tabel: 

 

Traject Bodem-

helling 

(m/km) 

Ruwheid 

Chézy 

(m1/2/s) 

Water-

diepte 

(m) 

Lm (km) 

(gekozen) 

Min Lm 

(km) 

(3h/i)_ 

Y (m2/s) Nm (jaar) 

Grensmaas (km 15 – 65) 0,58 35 2.26 25 12 828,157 755 

Zandmaas (km 65 – 225) 0,12 40 3.50 160 88 4.010.025 6.384 

 

Op basis van deze ruwe schattingen volgt dat er voor grootschalige trends met lengteschalen in de 

orde van tientallen kilometers (Grensmaas) tot meer dan 100 kilometer (Zandmaas) (kolom Lm) de 

morfologische tijdschaal (kolom Nm) varieert van meerdere eeuwen tot meerdere millennia. 

2.2.2 Tijdschalen bij kleinere ruimteschalen 

Voor kleinere ruimteschalen kan een tijdschaal worden geschat op basis van een golfmodel. De 

tijdschaal wordt bepaald door voortplanting van morfologische veranderingen in stroomafwaartse 

richting (met snelheid c). De tijdschaal volgt uit (de Vries, 1973): 

met
L S

T c n
c B h

= =


 

Waarin B = breedte van zomerbed, c = voortplantingssnelheid [m/s], L = lengteschaal [m], n = 

macht van niet-lineariteit van snelheid in de transportformule [-], S = sedimenttransport van 

beddingmateriaal [m3/s], T = tijdschaal [s]. 

  

Traject Voortplantings-

snelheid (km/jaar) 

Lengteschaal 

(km) 

Tijdschaal (jaar) 

Grensmaas (km 15 – 65) 0,63 5 8 

Zandmaas (km 65 – 225) 0,41 5 12 

 

De bovengenoemde tijdschalen liggen iets hoger dan de snelheden die zijn afgeleid uit metingen, 

namelijk 0,2 à 0,3 km/jaar (Sieben, 2011). De tijdschalen kunnen dus iets groter zijn. De tijdschalen 

voor kleinere ruimteschalen zijn relevant voor de effecten van lokale maatregelen en voor 

vaarwegonderhoud. 
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2.3 Trends in bodemverandering 

Om een inschatting te maken van de trends in bodemverandering is in deze studie een analyse 

gemaakt van de gemeten bodemveranderingen voor de periode 1995-2017 (ca. 25 jaar: 

middellange termijn). Deze analyse is deels ook uitgevoerd ten behoeve van de kalibratie van het 

eendimensionale morfologische model voor Integraal Rivier Management (IRM) zoals beschreven 

in Berends, Daggenvoorde en Sloff (2020). De gebruikte gegevens zijn afkomstig van Van Dongen 

en Meijer (2008) en Kragten (2018) en zijn afgeleid van de bodempeilingen door middeling over 

een breedte van 60 m of andere breedtes op de Zandmaas, en middeling per kilometervak. De 

bodemligging van 1995, 2004 en jaarlijks van 2007 t/m 2017, zijn beschikbaar in spreadsheet 

vorm. Bij het bepalen van “autonome” trends zijn de veranderingen door de aanleg van 

zomerbedverdiepingen bij benadering uit de gegevens verwijderd (door bodemveranderingen 

tussen de betreffende aanleg-jaren gelijk aan nul te stellen op het betreffende verdiepte traject). 

De bodemveranderingen zoals afgeleid in Kragten (2018) zijn in overeenstemming met de analyse 

van bodempeilingen via Baseline door de Jong (2019). 

 

Ook in het kader van het programma Integraal River Management (Quick Scan) is gebruik 

gemaakt van een deel van deze gegevens voor een prognose van grootschalige erosie van de 

rivierbedding tot aan 2050. Voorafgaande aan deze studie heeft ten Brinke (2019) een analyse 

gemaakt van de trends in bodemverandering per Maastraject, gebruikmakend van de verwerkte 

bodemgegevens gepresenteerd door Van Dongen en Meijer (2008), voor peilingen tot aan 2007 

(zonder correctie voor zomerbedverdieping Gennep-Grave km 155,7-174,2, 1996-1997, en Grave-

Ravenstein km 176-181, 2005-2007). Voor de grootschalige trends is vervolgens gemiddeld over 

een zestal trajecten (gebaseerd op de geologische opbouw van de Maas). De resultaten van Ten 

Brinke/Van Dongen en Meijer voor de “recente” trends (1995-2007) en de prognose van trends in 

de IRM Quickscan (Zuiderwijk et al., 2020) zijn gepresenteerd in Tabel 2.1 (linker kolommen). De 

originele getallen van de concept-versies van bovengenoemde studies zijn enigszins aangepast na 

een correctie van IRM trajecten. De resultaten voor twee periodes van bodemveranderingen in 

deze studie zijn gepresenteerd in de rechterkolommen van Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Gemiddelde bodemverandering per traject volgens Ten Brinke (2019) na correctie voor 

aangepaste IRM trajecten, volgens de prognose 2020-2050 van IRM Quick Scan (Zuiderwijk et 

al., 2020) en volgens de resultaten van aanvullende trend-analyse van de data van Kragten 

(2018) voor de periode 1995-2017 en 2011-2017. 

 Ten Brinke (2019) IRM QS Deze studie (corr. zomerbedverdieping) 

Traject Periode Gemiddeld 

(- = erosie) 

[cm/jaar] 

Gemiddeld 

(-=erosie) 

[cm/jaar] 

Periode Gemiddeld 

(-=erosie) 

[cm/jaar] 

Periode Gemiddeld 

(-=erosie) 

[cm/jaar] 

Bovenmaas  

(km 2-15,4) 

1995 – 

2007 

0 0 1995 – 

2017 

-0,4 2011 – 

2017 

-0,2 

Grensmaas  

(km 15,4-67,9Z) 

1995 – 

2007 

-3,2 -0,9 1995 – 

2017 

-0,6 2011 – 

2017 

+0.2 

Plassenmaas  

(km 67,9Z-87) 

1995 – 

2007 

-2,2 -0,8 1995 – 

2017 

-0,3 2011 – 

2017 

+1,6 

Zandmaas  

deel Peelhorst  

(km 87-121) 

1995 – 

2007 

-2,5 -0,7 1995 – 

2017 

-1,2 2011 – 

2017 

-0,9 

Zandmaas 

deel Venloslenk  

(km 121-165,9) 

1995 – 

2007 

-5,5 -1,3 1995 – 

2017 

-0,4 2011 – 

2017 

+0,1 

Bedijkte Maas  

(km 165,9-200,8) 

1995 – 

2007 

-4,1 -0,3 1995 – 

2017 

-0,1 2011 – 

2017 

-0,1 

Getijdenmaas  

(km 200,8-227) 

1995 – 

2007 

-4,5 +0,5 1995 – 

2017 

-1,8 2011 – 

2017 

+1,0 

 

Uit de tabel blijkt dat ten opzichte van de resultaten van Ten Brinke (2019), de trends in deze 

studie aanzienlijk kleiner zijn. Dit verschil komt voort uit het verschil in de beschouwde periode, het 

verwijderen van de zomerbedverdieping, en het wel of niet gebruiken van gegevens van het jaar 

2007. Over het algemeen geldt dat de overwegend eroderende trends in de periode 1995-2007 (en 

de prognose van IRM), in de recente periode 2011-2017 op sommige trajecten een 

sedimenterende of stabiele trend laten zien. De voorgestelde trends in de IRM Quickscan voor de 

periode tot 2050 sluiten over het algemeen dicht aan bij de huidige trends, maar uitgaande van de 

waargenomen variabiliteit van de bodemvariaties en de diversiteit van oorzaken is het hoogst 

onzeker of deze trends zich op deze wijze door zullen zetten. 

 

De zes trajecten in Tabel 2.1 sluiten aan bij de ‘natuurlijke’ morfologische karakteristieken van de 

Maas, maar onderschrijven niet het belang van de stuwen en verdiepte trajecten. Voor de functie 

scheepvaart is daarom ook een trajectmiddeling per stuwpand uitgevoerd. De resultaten zijn 

grafisch weergegeven voor de periodes 1995-2017 en 2004-2017 in onderstaande Figuur 2.2. In 

dit figuur zijn de verschillen per kilometervak (dus vóór trajectmiddeling) ook gepresenteerd, omdat 

daarmee inzichtelijk wordt dat de trajectgemiddelde trends meestal samenhangen met enkele 

grote lokale veranderingen (ruimteschalen van enkele kilometers). De trajectgemiddelde jaarlijkse 

variaties tonen grote verschillen in de tijd, zoals getoond in Figuur 2.3. Opvallende, niet te 

verklaren, verschillen treden op rond 2009 voor meerdere trajecten. Uit Figuur 2.3 volgt ook dat de 

meeste trajecten niet een consistente dalende (of stijgende) trend vertonen, maar afwisselend 

sedimenteren en eroderen. Op de tijdschaal van een jaar zijn daarbij vooral lokale veranderingen 

dominant, en zijn de jaarlijkse afwijkingen (orde 0,1 m) een orde groter dan de langjarige trends 

(orde 1 cm).   
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De keuze van het jaartal voor verschilanalyse en trends is dus belangrijk, zoals ook blijkt uit de 

verschillen in trends afgeleid door Ten Brinke voor 1995-2007 en trends in deze studie. Een 

mogelijke reden voor deze afwijkingen is daarnaastde nauwkeurigheidsmarges van orde 10 cm 

voor de multibeampeilingen. 

 

 
Figuur 2.2 Bodemveranderingen in m/jaar, afgeleid uit Kragten (2019). Groene en rode lijnen zijn kilometer 

gemiddelde van verschil peiling 2017 minus peiling 1995, en peiling 2017 minus peiling 2004, 

gecorrigeerd voor zomerbedverdiepingen. Zwarte lijnen zijn representatieve waarden 

gemiddeld per stuwpand. 

 

 
Figuur 2.3 Jaarlijkse bodemverandering per traject (stuwpand gemiddelde) als functie van jaartal. 
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Op basis van de analyse kan worden geconstateerd dat de jaarlijkse variaties dermate groot zijn dat 

de grootschalige verwachte erosietrend niet kan worden onderscheiden in de peilingen van de 

afgelopen decennia. Figuur 2.4 toont de opgetreden verandering in de periode 1937 tot 2017 volgens 

de gegevens uit Kragten (2018). De veranderingen suggereren een gemiddelde erosietrend van 2 

tot 5 cm/jaar.  

Maar zoals aangegeven in paragraaf 2.1 zijn deze grotendeels het gevolg van menselijke ingrepen 

zoals de zomerbedverdiepingen in stuwpanden Sambeek en Grave en grootschalige zand- en 

grindwinning in de Grensmaas. De tijdschalen in paragraaf 2.2 geven aan dat de erosie veroorzaakt 

door o.a. normalisering en kanalisering, gebrek aan sedimentaanbod en andere ingrepen over 

eeuwen en millennia wordt uitgespreid. 

 

 
Figuur 2.4 Bodemverandering opgetreden van 1937 tot 2017 (gegevens Kragten, 2018) 

 

Er moet een aantal belangrijke kanttekeningen worden gemaakt bij de gegevens die gebruikt zijn 

voor recente trends zoals gepresenteerd in deze studie en de studies van Ten Brinke (2019) en 

Van Dongen en Meijer (2008), en die van belang zijn voor interpretatie van de trends: 

 

1. Er zijn zorgen dat de gebruikte gegevens van jaarlijkse bodemligging onzeker zijn en 

fouten kunnen bevatten die terug zijn te leiden op de metingen en niet zijn te corrigeren. 

De onderlinge verschillen tussen jaren moeten zeer voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

2. De bodemligging van het zomerbed is vanaf 2007 gemeten met een multi-beam 

echosounder (op de Zandmaas vanaf 2004), en de gegevens in de jaren ervoor zijn op 

basis van single-beam metingen. De verschillen in multi-beam en single-beam metingen 

liggen in de orde van 1 à 2 decimeter, en zijn dus van dezelfde orde van grootte als het 

verschil tussen de bodemligging van 2004 en 1995 (-1 tot -4 dm gemiddeld per traject). 

Een exacte correctie voor deze fout is niet mogelijk. 

3. De multi-beam metingen van 2007 voor de Grensmaas zijn door Rijkswaterstaat 

afgekeurd vanwege een te grote afwijking in trend (orde decimeters). Vermoed wordt dat 

de meting incorrect is uitgevoerd. Aanbevolen wordt om de meting van 2004 te gebruiken 

(2005 en 2006 zijn niet opgenomen in de spreadsheet van Kragten, 2018). 
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4. De gegevens zijn niet gecorrigeerd voor het effect van zomerbedverdieping Zandmaas 

PP1 tussen Gennep en Grave in 1996 (3 m tussen km 155.7-164.25 en 1.5 m tussen km 

166.3-174.2) en de verdieping van orde 2 m tussen km 175-181 in 2007 (stuwpand Lith 

vanaf stuw Grave). In deze studie zijn deze verdiepingen bij benadering geëlimineerd uit 

de trends door op de betreffende locaties voor de jaren van aanleg de 

bodemveranderingen gelijk aan nul te nemen. Omdat de uitvoeringsperiode onzeker is, en 

gebaseerd op het jaar met de grootste verandering op het verdiepte traject, is dit slechts 

een grove benadering.  

De opsplitsing naar menselijke en natuurlijke verandering is daarom in sommige andere 

studies niet gemaakt. 

5. In de winterperiodes 1996 t/m 2003 was sprake van relatief hoge hoogwaters (natte 

jaren), terwijl in de periode 2004 t/m 2019 (met uitzondering van 2011) juist sprake was 

van relatief milde hoogwaters. Verder was in de beginperiode nog sprake van weinig 

verruiming van het rivierbed. De morfologische activiteit is daarom in die eerste periode 

aanzienlijk groter geweest dan in de periode erna. 

6. De resulterende trajectgemiddelde verschillen variëren sterk per jaar zoals gepresenteerd 

in Figuur 2.3. Figuur 2.5 toont de bandbreedte van waargenomen variaties per 

kilometervak (na eliminatie van de zomerbedverdiepingen), en de vergelijking met de 

langjarige trend. Hieruit blijkt dat lokale jaarlijkse erosie en sedimentatie een orde groter is 

dan de langjarig gemiddelde trend. Deze lokale fluctuaties spelen een rol bij het ontstaan 

van scheepvaartknelpunten, maar omdat deze overwegende gering zijn (orde 0.1 a 0.2 m 

gemiddeld per kilometervak) zijn deze wellicht niet ernstig genoeg voor dieptebeperkingen 

in de gestuwde trajecten. 

 

Door Agtersloot en Sieben (2020) is een gedetailleerde analyse gemaakt van de 

multibeampeilingen van 2003-2019 voor km 176-227 (waarvan na km 181 een traject dat niet is 

verstoord door grootschalige rivieringrepen). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen langzame 

meer-jaren trends en snelle plaatsvaste en verplaatsende bodemfluctuaties door middel van een 

filtering per locatie. De resulterende opsplitsing in trends (20 jaar), seizoensvariaties en 

bodemvormen zijn in kaarten weergegeven. Omdat Agtersloot en Sieben de analyse direct op de 

multibeam data hebben uitgevoerd, zijn ook variaties en trends in dwarsprofielen en langs de rivier 

in meer detail geanalyseerd. De breedtegemiddelde bandbreedte en gemiddelde trends in Figuur 

2.5 zijn in overeenstemming met de resultaten (standaardafwijking van gemiddelden) zoals 

gepresenteerd door van Agtersloot en Sieben.   
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Figuur 2.5 Jaarlijkse bodemveranderingen in de periode 1995-2017 in de Maas volgens Kragten (2018). 

Aanvullende opmerkingen: 

 

• Veranderingen in de Grensmaas zijn grotendeels het gevolg van de maatregelen. Na 

2010 heeft onder andere de aanleg van grinddrempels geleid tot een gemiddelde 

bodemstijging. 

• Ter plaatse van de zomerbedverdiepingen (km 155.7-164.2 en 166.3-174.2 in 1996, km 

176-181 voor 2007, km 164-175 voor 2013, en km 109-121 rond 2014) treedt 

sedimentatie op. Juist benedenstrooms van de verdiepte locaties zal de bedding eroderen 

door een voortschrijdende erosiegolf (echter rond stuw Grave, km 175.6 voorkomt de stuw 

dat deze erosie plaatselijk optreedt). Bovenstrooms van de zomerbedverdieping vindt 

eveneens erosie plaats door de invloed van de stuwkromme. Het betreft de trajecten 

vanaf stuw Belfeld (km 101) tot km 109, en vanaf stuw Sambeek (km 146.6) tot km 155. 

Agtersloot en Sieben (2020) bevestigen het optreden van een erosietrend 

benedenstrooms van de zomerbedverdieping Gennep-Grave (2005-2007) die eindigt op 

km 181, met behulp van gedetailleerde kaarten ter hoogte van km 180-183, en de 

waarnemingen van grootschalige aanzanding in het verdiepte traject bovenstrooms km 

181. 

• Ook in Sloff et al (2011) werd geconstateerd dat de trajectgemiddelde bodemligging van 

de Maas redelijk stabiel is, en dat deze door verruiming van de rivier nog verder wordt 

gestabiliseerd.  
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3 Overzicht risico’s scheepvaart door morfologische effecten 
in de Maas 

Risico’s ten aanzien van bevaarbaarheid door morfologische veranderingen komen voornamelijk 

voort uit beperkingen van de waterdiepte en de beschikbare vaarbreedte bij lage afvoeren. Deze 

risico’s vertalen zich in beheerkosten (baggerwerk, stuwen). In de vorige paragraaf is beschreven 

welke (breedte- en kilometervak-gemiddelde) morfologische veranderingen kenmerkend zijn op 

een tijdschaal van een jaar tot decennia. Onderscheid kan worden gemaakt in grootschalige 

effecten op waterdiepte (grote lengte, lange termijn) en kleinschalige effecten op waterdiepte (korte 

afstanden).  

3.1 Risico’s gerelateerd aan middel-grootschalige veranderingen 

Met middel-grote schaal wordt een lengteschaal bedoeld met een orde van grootte gelijk aan de 

stuwkromme van de waterbeweging, orde 10 à 20 km, of de lengte van de stuwpanden. De 

morfologische verandering op deze schaal volgt de waterspiegel, waardoor waterdiepte deels kan 

worden gehandhaafd.  Belangrijke effecten zijn hieronder samengevat: 

 

• Verandering van bodemhelling (gemiddeld over een riviertraject of over afstanden van 

tientallen kilometers, afhankelijk van lengte van stuwkromme) wordt beschouwd als een 

grootschalig effect, relevant voor lange termijn. Een afname van bodemhelling treedt op 

als response op het tekort van sedimentaanbod ten opzichte van de 

sedimenttransportcapaciteit zoals kenmerkend is voor de Maas. In de afgelopen 25 jaar 

duiden de waargenomen bodemveranderingen (Figuur 2.2) echter nergens op een 

verandering in bodemhelling. Mogelijk is de beschouwde tijdsduur te kort om een 

dergelijke langzame grootschalige aanpassing uit het door menselijke ingrepen, 

meetonzekerheden en lokale variatie verstoorde signaal te distilleren. Daarnaast kan ook 

de aanwezigheid van stuwen ertoe leiden dat het (geringe) effect van bodemhelling over 

kortere trajecten (stuwpanden) wordt verdeeld en daardoor ook minder duidelijk zichtbaar 

is in het grootschalige langsprofiel. 

• Op de gestuwde trajecten zal bij grootschalige bodemerosie de waterdiepte toenemen 

want het stuwpeil (de waterspiegel) blijft immers gehandhaafd. Echter, bovenin een 

stuwpand raakt de invloed van de stuw uitgewerkt en kan de waterstand wél mee dalen 

met de bodemligging, zie Figuur 3.1. Hoewel dit niet noodzakelijk tot dieptebeperking zal 

leiden (waterstand en bodemligging dalen in gelijke mate) zal de aansluiting met de 

bovenstroomse sluizen mogelijk wel tot beperkingen kunnen leiden. Ook kunnen andere 

harde elementen leiden tot beperkingen op dergelijke eroderende trajecten (o.a. 

voldoende waterdiepte boven kabels en leidingen, harde lagen, ondiepe havens). Een 

voorbeeld van de harde elementen is de leidingstraat bij Niftrik in Figuur 3.2. Omdat op 

een groot deel van het gestuwde traject kan worden gevaren met een diepgang van 4 m, 

is door de (on)diepte van de leidingstraat en de drempeldiepte van sluis Grave, het traject 

van Niftrik tot en met sluis Grave een diepgangbeperking tot 3,2 m, of zoveel meer als de 

waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,2 m (Rijkswaterstaat WVL, 2017)..  

Compensatie door verhoging van het stuwpeil in het pand kan leiden tot beperkingen van 

doorvaarthoogte bij bruggen en problemen met kadehoogtes in het traject met verhoogde 

waterstanden.  
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Figuur 3.1 Schematische weergave van erosie in een stuwpand, en de effecten op scheepvaart 

 

• In situaties waarbij in een stuwpand de bodemhelling afneemt (bijvoorbeeld erosie in 

stroomopwaartse deel van stuwpand en aanzanding in stroomafwaartse deel) zal de 

waterdiepte iets toenemen. 

• De aangelegde zomerbedverdiepingen in stuwpanden Sambeek en Grave dragen voor 

een belangrijk deel bij aan de beschikbare vaardiepte. Door aanvoer van sediment van 

bovenstrooms zal deze verdieping geleidelijk worden opgevuld. De sedimentatie 

ontwikkelt zich stroomafwaarts als een aanzandingsfront met een verwachte gemiddelde 

snelheid van orde 200 à 300 m per jaar (paragraaf 2.2). Stroomopwaarts van een 

zomerbedverdieping wekt de stuwkromme een terugschrijdende erosie op. 

• Aansnijden van fijnzandige onderlagen door erosie kan leiden tot ontwikkeling van 

erosiekuilen. 

 

 
Figuur 3.2 Conceptresultaten uit het project BRL. Leidingenstraat bij Niftrik, km 181.1-181.5. De 

vaarwegreferentie is bepaald met: maatgevende laagwaterstand scheepvaart – maximale 

diepgang maatgevend schip – minimale kielspeling.  
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3.2 Risico’s gerelateerd aan lokale veranderingen 

Lokale veranderingen in de Maas hebben betrekking op lengteschalen van enkele kilometers of 

minder. De waterspiegel volgt dan niet of slechts in geringe mate de bodemverandering 

(stuwkrommes zijn in de orde van 10 km in de Zandmaas). Deze bodemverandering leidt daardoor 

tot een waterdiepteverandering. 

   

Lokale bodemvariaties in een bedding met zand/grind treden op in bochten (kronkelwaardbanken, 

kolken in buitenbocht), bij breedteveranderingen (ook bij kribvakken of breedtevariaties van 

winterbed), bij aansluitingen van nevengeulen, etc. Het betreft variaties zowel over de lengte van 

de rivier, als over de breedte. Op nog kleinere schaal (schaal van waterdiepte) treden op een 

zandbodem beddingvormen op (ribbels en duinen), zie Figuur 3.3. Duinen hebben lengtes van 

tientallen meters en een hoogte van enkele decimeters. De duinen ontwikkelen zich voornamelijk 

bij hoogwater, en bereiken gemiddeld een hoogte van ca. 0.5 m, en op sommige 

(benedenstroomse) trajecten tot 1 m (Frings, 2002, 2003, Julien en Klaassen, 1995). De 

duinhoogtes schalen met waterdiepte. Op de trajecten met niet-uniform sediment (grindig) en met 

slib (met beperkte sedimentmobiliteit) zijn duinen mogelijk onderdrukt. Verondersteld kan worden 

dat door stroming rondom varende schepen en schroefstralen de duinhoogte kan worden 

verstoord, maar hier is vooralsnog onvoldoende van bekend. Zoals de banken en beddingvormen 

groeien tijdens hoogwater, nemen ze geleidelijk ook weer af na de val van het hoogwater. Omdat 

de snelheid van afname van deze banken en duinen langzamer kan zijn dan de afname van 

waterstanden, kunnen na een hoogwater deze vormen leiden tot scheepvaartknelpunten. 

Veranderingen in afvoerdynamiek (door klimaatverandering) kan mogelijk leiden tot een 

verandering in morfodynamiek tijdens hoogwater en dus consequenties hebben voor 

bevaarbaarheid. 

 

 
Figuur 3.3 Ondiepe binnenbocht met beddingvormen 

 

Een ander regelmatig terugkerende dieptebeperking en aanleiding voor onderhoudsbaggeren 

wordt  veroorzaakt door aanslibbing van de toeleidingskanalen voor de sluizen bij de stuwen. 

Figuur 3.4 toont hoe door sedimentatie een deel van de gewenste vaargeulbreedte wordt beperkt. 

De vorm van het dwarsprofiel in dit figuur duidt op een verplaatsing van sediment van het midden 

naar de zijkanten onder invloed van de schroefwerking van de schepen. Deze vorm van het profiel, 

met een erosiekuil in het midden door deze schroefwerking, is ook waargenomen bij anders 

sluiscomplexen, bijvoorbeeld Volkerak, IJmuiden en Schellingwoude. De mate van aanslibbing 

wordt bepaald door het aanbod van slib en het optreden van hoogwaters. Een directe koppeling 

met klimaateffecten is niet te maken met de huidige kennis, maar het probleem zal op termijn 

waarschijnlijk niet afnemen. 
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Figuur 3.4 Dwarsprofiel met gemeten sedimentatie in het toeleidingskanaal naar de schutsluis bij Lith (juist 

bovenstrooms van de stuw). Rode lijn geeft contour van de gewenste vaarweg (indien minimum 

vaardiepte > 4 m), en groen gearceerd vlak geeft het deel van de sedimentatie dat de 

vaardiepte beperkt. 

3.3 Risico’s gerelateerd aan morfologische effecten van maatregelen 

In voorgaande paragrafen is beschreven hoe de lokale morfologische veranderingen in veel 

gevallen worden opgewekt of versterkt door ingrepen in de rivier. De menselijke invloed speelt een 

belangrijke rol in het ontstaan van scheepvaartbeperkingen, en kan in sommige gevallen worden 

versterkt onder invloed van veranderende afvoeren (door klimaateffecten). 

 

De morfologische effecten van de volgende maatregelen worden beschouwd risico’s op te leveren 

voor de scheepvaart: 

 

• Rivierverbreding, bijvoorbeeld door verruiming van het bochtprofiel (voor bevaarbaarheid), 

door aanleg van een hoogwatergeul of door erosie van de oevers. Verbreding leidt over 

het algemeen tot sedimentatie in de verbrede sectie (vanaf bovenstrooms), en een 

tijdelijke erosie stroomafwaarts. De sedimentatie treedt op omdat in het verbrede traject 

de stroomsnelheid en daarmee de sedimenttransportcapaciteit afneemt, terwijl het aanbod 

van sediment van bovenstrooms gelijk blijft. De erosie stroomafwaarts ontstaat door het 

omgekeerde proces, waarbij het aanbod van sediment van het verbrede deel minder 

wordt dan de transportcapaciteit van de niet-verbrede benedenstroomse rivier. 

Sedimentatie in de vaargeul, vooral wanneer deze vooral aan de zijde van de geul of 

oever plaatsvindt, is ernstiger wanneer deze optreedt in bochten. Immers in bochten heeft 

een schip meer ruimte nodig, zeker als het een groot schip betreft dat een tegenligger 

moet passeren. Op dit moment is al sprake van een zestal te smalle bochten voor 

passages van koppelverbanden onderling of tussen Va en Vb (Volker et al, 2017) 
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• Ontstenen oevers: de oevers eroderen na het ontstenen, wat leidt tot sedimentatie door 

verbreding (zie vorig punt) en sedimentatie van het geërodeerd oevermateriaal in het 

zomerbed (als het niet al preventief vooraf wordt weggehaald). Het materiaal komt voor 

een deel langs de oevers te liggen waardoor de geul iets wordt versmald en de 

veiligheidsstrook wordt beperkt. Dit kan vooral bij schaalvergroting van scheepvaart 

(overgang van vaargeuldiepte van 3.0 m naar 3.50 m, Tracébesluit Zandmaas/Maasroute 

(2002)) leiden tot beperkingen en extra onderhoudsbaggerwerk. De sedimentatie die op 

dit moment al bij de natuurvriendelijke oevers wordt waargenomen, wordt door de 

vaarweggebruikers reeds als knelpunt ervaren (Volker et al, 2017). 

• Zomerbedverdieping: tijdens aanleg kan sterk erodeerbaar sediment bloot komen te 

liggen (verwijdering van grove afdeklaag), met mogelijke risico’s voor het ontstaan van 

erosiekuilen en stabiliteit van constructies en oevers, en het neerslaan van geërodeerd 

materiaal verder benedenstrooms. Ervaringen tijdens de zomerbedverdieping PP1 tussen 

Grave en Gennep beschrijven deze effecten in detail (Schropp, 2000). De verdiepte 

trajecten worden van bovenstrooms in de loop van de tijd weer opgevuld met aangevoerd 

sediment. Benedenstrooms van de verdieping treedt erosie op. 

• Sedimentatie in brugopeningen: bij brugopeningen is over het algemeen al sprake van 

lokale hydraulische verstoringen (bijvoorbeeld wervels van brugpijler, verhoogde 

snelheden door contractie) wat invloed heeft op de bevaarbaarheid tijdens het passeren 

van de brug. Bij tijdelijke sedimentatie aan oevers bij een brug kan het doorstroomprofiel 

verder worden beperkt en een toename van stroomsnelheid onder de brug optreden. Door 

de scheepvaart wordt deze situatie als risicovol beschouwd, omdat dit een plaatselijke 

verandering in stroombeeld veroorzaakt op een locatie waar zicht en stroombeelden al 

extra aandacht vragen (Volker et al, 2017). 

• Indirect effect van maatregelen:  

o risico’s op standzekerheid van constructies ten behoeve van scheepvaart, 

kademuren, steigers, meerpalen, remming- en geleidewerken. Door erosie van 

het aansluitende grondmassief kunnen de constructies instabiel worden. In BRL 

wordt voorlopig uitgegaan van een talud van 1:3 (tot 5 m onder 

baggerreferentievlak). Dit grenstalud geldt ook voor bestorte oevers en kribben. 

o Maatregelen beïnvloeden waterstanden stroomopwaarts door stuwkromme, en 

deze kunnen in de loop der tijd weer veranderen door de morfologische 

aanpassing. Dit kan relevant zijn voor harde constructies. Het stuwkromme bereik 

is meer dan 10 km. 

o Erosie en waterstandsveranderingen zijn van invloed op de aansluiting met de 

kanalen (Wilhelminakanaal, Zuid-Willemsvaart, Beatrixkanaal, Maximakanaal, 

Maas-Waalkanaal, Julianakanaal) 

o Beperkingen in havens: In de huidige situatie is het manoeuvreren al lastig 

waarbij dichtbij de kades het vaak ondieper is. Daardoor moeten schepen soms 

één tot twee meter van de kade afmeren. Ook invaardiepte kan een risico 

opleveren. Dit vraagt extra onderhoud (Volker et al, 2017). 

• Veranderingen in stroomsnelheid (van belang voor brandstofgebruik en emissies) ten 

gevolge van morfologische veranderingen wordt niet relevant geacht als het om 

grootschalige morfologie gaat. 

 

Bovengenoemde risico’s zijn vooral gerelateerd aan lokale variaties in bodemligging langs de 

Maas, en de langjarige grootschalige trends spelen daarbij geen grote rol. Zoals in paragraaf 2.3 is 

aangegeven zijn de waargenomen jaarlijkse lokale variaties in de orde van decimeters, en 

daardoor worden deze gericht geacht. 
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4 Conclusies 

In het kader van de stresstest voor KBN HVWN (klimaatbestendige netwerken – 

hoofdvaarwegennet) is het belangrijk de effecten van morfologie, dat wil zeggen bodemhoogte en 

breedte, op de functie scheepvaart in kaart te brengen. Deze rapportage beschrijft de analyse van 

risico’s voor bevaarbaarheid door de morfologische processen in de Maas. 

 

De analyse van sedimenttransport, bodemsamenstelling  en bodemligging gegevens van de Maas 

toont dat grootschalige (erosie) trends in bodemligging op de schaal van de rivierlengte zeer klein 

zijn ten opzichte van de jaarlijkse fluctuaties. Deze conclusie is in overeenstemming met de 

observaties en prognose voor het Deltaprogramma van Sloff et al (2011). Tijdschalen van deze 

grootschalige veranderingen liggen in de orde van eeuwen tot millennia. Voor scheepvaart zijn 

vooral de lokale erosie en sedimentatie die optreden na elk hoogwater van belang. Het betreft 

processen die optreden over afstanden vele malen korter dan de lengte van de stuwkromme 

(lengteschalen van honderden meters tot enkele kilometers) en die leiden tot beperking van de 

breedte en waterdiepte in de afgesproken vaargeul. De jaarlijkse variaties in bodemhoogte zijn in 

de orde van enkele decimeters. Vanwege opschaling van de vaarweg naar klasse Vb zal er minder 

ruimte beschikbaar zijn voor het opvangen van de morfologische veranderingen, maar op de 

gestuwde trajecten kan over het algemeen ook in droge perioden de diepgang redelijk worden 

gehandhaafd.   

 

De belangrijkste risico’s voor scheepvaart komen voort uit de morfologische respons op menselijke 

ingrepen. De effecten van rivierkundige maatregelen, zoals ontstenen van oevers, verbreding van 

de rivier en zomerbedverdieping, hebben lange-termijn gevolgen voor de bodemligging en breedte 

van de vaarweg. De bijbehorende risico’s zijn samengevat in paragraaf 3.3. Vanwege de geringe 

waargenomen variabiliteit in de bodemhoogte, gecombineerd met de gestuwde waterstanden, 

worden de risico’s van morfologische verandering voor bevaarbaarheid (waterdiepte en breedte) in 

de huidige rivier gering en beheersbaar geacht met behulp van regulier baggerwerk. Voor de Maas 

wordt de onderhoudsdiepte gebaseerd op een relatieve kielspeling (40% voor de vaarwegen).   

  

De invloed van klimaatverandering op morfologie zal voornamelijk voortkomen uit de invloed op de 

hoogwaters. Klimaatverandering kan leiden tot langdurigere en hogere hoogwaters: 

 

• Omdat morfologische veranderingen vooral tijdens hoogwater optreden, zal de 

morfodynamiek van de Maas worden versterkt. De jaarlijkse lokale erosie- en 

sedimentatietrends ter plaatse van variërende geometrie (verbreding, verdieping, etc) 

zullen groter worden. Ook beddingvormen (duinen) kunnen een belangrijkere rol gaan 

spelen bij beschikbare waterdiepte na een snelle val van het hoogwater. 

• Het optreden van hoge afvoeren kan leiden tot openbreken van de afdeklaag op de 

bedding en aansnijden van erodeerbaar materiaal. Het vrijkomende extra geërodeerd 

sediment kan benedenstrooms weer leiden tot ongewenste sedimentatie. 

 

Door de morfologische effecten zoals genoemd in deze rapportage (vooral antropogeen) 

kunnen de kosten voor onderhoud in de toekomst toenemen, en worden mogelijk verder 

vergroot als we de verwachte veranderingen in klimaat (invloed op hoogwaters) mee 

beschouwen.  
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