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Rivierbodems zakken al sinds twee eeuwen

Hoe stoppen we bodemerosie 
op de Rijn?

HET PROBLEEM VAN DE BODEMEROSIE VAN HET  

RIVIERBED

In de afgelopen 200 jaar is de Rijn door de mens in een nauwer 
keurslijf gebracht: kribben zijn aangelegd ter voorkoming van ijs-
dammen en voor de scheepvaart; dijken voor hoogwaterbescher-
ming; bochtafsnijdingen voor de scheepvaart en snellere afstro-
ming van water; zomerdijken voor de landbouw; stuwen en 
sluizen voor de scheepvaart en om de waterverdeling te regelen. 
Ook over de grens in Duitsland zijn vergelijkbare ingrepen uitge-
voerd. 

Als gevolg hiervan is de rivier zich gaan insnijden. De smallere en 
sneller stromende rivier heeft meer kracht, en kan meer sedi-
ment oppakken en afvoeren dan er wordt aangevoerd. Er zijn 
(nog) geen aanwijzingen dat de sedimentaanvoer naar Nederland 
is afgenomen, maar de aanvoer lijkt wel grover van samenstelling 
geworden. Havinga en Barneveld1 schreven in 2009 al over de 
bodemerosie en de gevolgen ervan. De rivierbodem van de Rijn 
tussen de Duits-Nederlandse grens en de Pannerdensche Kop 
lijkt sinds 2010 te zijn gestabiliseerd en het sediment op de bo-
dem is grover van samenstelling geworden. De bodemerosie op 
de Boven-Waal, het Pannerdensch Kanaal en de Boven-IJssel gaat 
echter onverminderd door. De Boven-Waal zakt daarbij het 
snelst2 (zie ook figuur 1). 

De gevolgen van deze ontwikkelingen voor scheepvaart, zoetwa-
tervoorziening, natuur, landbouw, infrastructuur, kabels en lei-
dingen worden steeds ernstiger (figuur 2). Als gevolg van een la-
gere rivierbodem zakken de waterstanden én grondwaterstanden 
in de omgeving van de rivier. Dit zorgt voor verdroging van na-
tuur en landbouw. Omdat ter plaatse van natuurlijke of door de 

In de afgelopen twee eeuwen hebben we de rivieren ‘getraind’. Dat 
heeft veel goeds gebracht, maar de rivier snijdt zich in. Dit levert pro-
blemen op voor de scheepvaart, natuur, landbouw, kruisende leidingen 
en waterbeschikbaarheid, vooral in droge zomers. Het veranderende 
klimaat vergroot de problemen. Hoe stoppen we de erosie?

Door: Hermjan Barneveld, Michiel Reneerkens, Saskia van Vuren, Astrid Blom en Andries Paarlberg

Over de auteurs:
Ir. Hermjan Barneveld, HKV lijn in water (senior adviseur rivieren) en 
Wageningen University & Research (PhD onderzoeker), barneveld@hkv.nl
Drs. Michiel Reneerkens, Rijkswaterstaat (senior adviseur riviermorfologie)
Dr. Ir. Saskia van Vuren, Rijkswaterstaat  (strategisch rivierkundig specialist)
Dr. Ir. Astrid Blom, Technische Universiteit Delft, Afdeling Hydraulic 
Engineering, Delft (universitair hoofddocent)
Dr. Ir. Andries Paarlberg, HKV lijn in water (senior adviseur rivieren)

Bodemdaling

FIGUUR 1: DE RIVIERBODEM IN HET SPLITSINGSPUNTENGEBIED ERODEERT ONGELIJK EN DAARDOOR VERANDERT DE AFVOERVERDELING BIJ LAGE (1000 M3/S LOBITH) EN MIDDEL-

BARE AFVOEREN.
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mens aangelegde vaste lagen de rivierbodem niet zakt, ontstaan 
daar ondieptes en neemt de vaardiepte af. Schepen kunnen daar-
door minder diep varen, en minder lading meenemen. Tijdens de 
droogte in 2018 zorgde dit voor flink hogere transportkosten 
(toename 0,5 miljard euro) en productieverliezen van ca. 2,2 
miljard bij bedrijven die grondstoffen over water aangeleverd krij-
gen.3 Een dalende rivierbodem kan ook gevaarlijk zijn voor de 
stabiliteit van infrastructuur, oevers, kades, en kabels en leidin-
gen. Omdat de rivierbodem niet overal even snel zakt, verandert 
de waterverdeling op de plaatsen waar de rivier zich splitst (zie 
figuur 1). Doordat de sneller eroderende Boven-Waal steeds meer 
water trekt, wordt de zoetwatertoevoer naar West Nederland via 
de Nederrijn-Lek en naar onze grootste zoetwaterbuffer, het 
IJsselmeer, via de IJssel steeds moeilijker. Ook het oosten krijgt 
minder water aangevoerd via de Twentekanalen. Door klimaat-
verandering zullen lage rivierafvoeren vaker en langduriger optre-
den, waardoor de problemen nog groter worden. Snelle actie is 
dus vereist. 

WE ZITTEN NIET STIL

Het aanpakken van de bodemerosie van het zomerbed kan op 
verschillende manieren (zie Figuur 3).

FIGUUR 3:  MAATREGELEN SINDS 2013 OM BODEMEROSIE OF GEVOLGEN DAARVAN TE 

MITIGEREN.

Een van de opties is om de aanvoer van sediment te vergroten. 
Rijkswaterstaat doet ervaring op met ‘sedimentmanagement’. 
Een adequate maatregel daarbinnen is het bagger- en terugstort-
beleid. Sinds de jaren ’90 wordt het gebaggerde sediment in die-
pere delen van de rivier teruggestort, waardoor het sediment voor 
de rivier behouden blijft. 

Ook wordt ervaring opgedaan met het extra toevoegen van sedi-
ment ofwel sedimentsuppleties. De verwachting is dat daarmee 
het zomerbed wordt opgehoogd waardoor laagwaterstanden 
over grotere trajecten stijgen. Na verloop van tijd zal de supple-
tie zich verspreiden, het effect iets afnemen en profiteren ook 
stroomafwaarts gelegen trajecten. De effectiviteit van suppleties 
wordt momenteel getest met praktijkprojecten. In 2016 en 2019 
zijn suppletieproeven uitgevoerd op de Boven-Rijn bij Lobith, in 
samenwerking met Duitsland. De Duitsers hebben binnen de-
zelfde proef een stabiliserende bodemlaag aangelegd ter hoogte 

van Spijk. Ook wordt een proef voorbereid om sediment te sup-
pleren in kribvakken in de Waal. Het idee is dat materiaal dat 
vrijkomt uit rivierverruimende uiterwaardprojecten in de toe-
komst neergelegd zou kunnen worden in de kribvakken, waar-
uit het langzaam naar de hoofdgeul verplaatst (het ‘zandmotor-
concept’ dat is toegepast voor de Noordzeekust bij Kijkduin4). 
Tot slot wordt gewerkt ter plaatse van de vaste laag bij 
Nijmegen. In 2020 is die verlaagd waardoor deze minder een 
obstakel vormt voor de scheepvaart bij laagwater. Daarnaast 
wordt de benedenstrooms gelegen erosiekuil opgevuld met sedi-
ment dat door de rivier opgenomen zal worden. Dit is eveneens 
een proef om te zien of deze erosiekuil als zandmotor kan  
fungeren. 

Het slim toepassen van suppleties lijkt een kansrijk middel om 
bodemerosie gericht tegen te gaan. Er zijn daarbij nog varianten 
mogelijk. Suppleren met grof materiaal en dat goed spreiden 
om extra erosie benedenstrooms te compenseren, of suppleren 
met fijner materiaal, maar dan wel heel veel om voldoende ef-
fect te sorteren. Bij elke variant is periodiek herhaling en dus 
nieuw sediment nodig om het effect van suppleties duurzaam 
in stand te houden. De vraag is echter of dat sediment in vol-
doende mate beschikbaar komt. Zand en grind zijn tenslotte 
ook delfstoffen die worden gebruikt in de (woning)bouw. 
Daarnaast leent niet ieder sediment en niet iedere locatie zich 
voor suppletie. 

Suppleren van sediment is  
veelbelovende optie
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FIGUUR 2: EFFECTEN VAN BODEMEROSIE OP DE RIVIERFUNCTIES
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Het is daarom ook belangrijk om de oorzaak van bodemerosie 
aan te pakken, waardoor er op termijn minder suppleties nodig 
zijn. Rivierverruiming kan de erosietrend verminderen, indien 
langs het gehele eroderende riviertraject de rivier wordt ver-
ruimd en er water uit het zomerbed door de uiterwaarden wordt 
geleid. Dit werkt als maatregel het meest effectief bij de zoge-
naamde midden-afvoeren: afvoeren boven het kritieke lage ni-
veau voor scheepvaart en zoetwater en onder het hoogwaterni-
veau. Door de verruiming neemt de sedimenttransportcapaciteit 
in het zomerbed af en dat heeft een remmende werking op de 
erosie.

Voorbeelden van rivierverruiming zijn het verlagen van kribben, 
het gedeeltelijk afgraven van de uiterwaarden, de aanleg van ne-
vengeulen en van natuurvriendelijke oevers. De natuur profiteert 
dan mee. Duidelijk is echter ook dat het niet overal zondermeer 
kan, door ruimte- of functiebeperking of lokale aanzanding en 
dus ondieptes voor de scheepvaart.

Een andere mogelijkheid is de aanleg van langsdammen. Dit zijn 
parallel aan de stroomrichting liggende dammen, die de vaargeul 
scheiden van de naastliggende oevergeul en dezelfde geleidende 
functie hebben als kribben. De vaargeul wordt daarbij iets ver-
smald om laagwaterstanden te kunnen opzetten voor de scheep-
vaart. De oevergeul achter de langsdam geeft ruimte aan hoog-
waterafvoer en natuur. Deze vorm van rivierverruiming reduceert 
bij hogere afvoeren dus de stroming door het zomerbed. De wer-
king van deze maatregel wordt sinds 2014 getest over een lengte 

van tien kilometer op de Waal rondom Tiel. Een eerste analyse 
van de bodemhoogte over het langsdammentraject (figuur 4) laat 
zien dat de dalende trend na aanleg in 2014 inderdaad is omge-
bogen naar een stijgende. 

WE ZI JN NOG LANG NIET KLA AR

Binnen het programma Integraal Rivier Management (IRM) wer-
ken regionale overheden en Rijk vanuit één gezamenlijke visie sa-
men aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en 
Rijngebied. Daarbij hoort de voorbereiding van een beleidsbesluit 
voor de rivierbodem in de erosieve riviertakken van de Rijn. Het 
ontwerpen van slimme combinaties van oplossingsrichtingen 
voor de bodemerosieproblematiek, waarbij rekening wordt ge-
houden met specifieke kenmerken en waarden van de riviertak, is 
belangrijk. Het aanpakken van de bodemerosie dient een inte-
graal doel, draagt bij aan het verkleinen van de nu al nijpende 
problemen voor diverse rivierfuncties, en is van groot nationaal 
belang. In het onderzoeksprogramma Rivers2Morrow van het mi-
nisterie van I&W onderzoeken diverse onderzoekers de erosiepro-
cessen en mogelijke maatregelen. Deze kennis wordt dankbaar 
gebruikt in het Programma IRM. 
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FIGUUR 4:  LANGSDAMMEN OP DE WAAL. LINKS: ONTWIKKELING GEMIDDELDE BODEMHOOGTE OVER HET LANGSDAMMENTRAJECT VAN 10 KM SINDS 2005.5 SINDS DE AANLEG 

VAN DE LANGSDAMMEN IN 2014 IS EEN STIJGENDE TREND ZICHTBAAR. RECHTS: LUCHTFOTO LANGSDAM BIJ WAMEL – TIEL MET LINKSBOVEN DE AFTAKKING NAAR HET 

AMSTERDAM-RIJNKANAAL RICHTING HET NOORDEN.
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Klimaatverandering versterkt  
effecten erosie
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