Probleemkaart: Verruwing (stenige) oevers
Probleemomschrijving
Bij hoogwater kunnen begroeiing en ophopend vuil in bomen en struiken de doorstroming van
het water belemmeren. Zowel in de hoofdvaargeul (zomerbed) als het winterbed (nevengeulen
en uiterwaarden). Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op
overstromingen.
Specifiek voor stenige oevers (kribben) ondermijnt begroeiing de stabiliteit en daarmee
functionaliteit van de kribben.
Door aanwezigheid van bodemvreemde materialen (steen en puin) is onderhoud machinaal vaak
niet mogelijk. Handmatig uitvoeren levert voor het uit te voeren personeel onveilige situaties op
door vooral de instabiliteit en oneffenheden van het steen(puin).
Oorzaken

Achterstallig onderhoud vegetatie oevers.

Bovengronds afgezette ruwe vegetatie wat niet is onderhouden: uitgelopen/uitgegroeid
tot nieuwe struiken en bomen.

(Illegale) storting van steen en puin.
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Onderhoudspad

Omschrijving
Steenpuin met behulp van een mobiele steenbreker verkleinen tot
grootte van 80-200 mm.
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Illegaal gestort en/of steenpuin afgraven en af voeren naar een
erkend verwerker. Aansluitend wordt een nieuw te onderhouden
oeverbekleding aangebracht bestaande uit geokunststof met nieuw
aan te brengen stortsteen.
In situ worden het illegaal gestort en/of gestort steenpuin met een
laag asfalt afgedekt.
Het gebruik van asfalt als nieuwe oeverbekleding ter vervanging
van de dan af te voeren illegaal gestort en/of gestort steenpuin.
De aanwezige ruwe vegetatie wordt eenmalig bovengronds afgezet
en de aanwezige stronken worden ingeboord. Deze stronken zullen
onder invloed van waterfluctuatie uiteindelijk wegrotten. Deze
uitvoeringsoptie is alleen toepasbaar in de zone die frequent
Overstromen, zoals kribben en kribvakken.
De aanwezige ruwe vegetatie wordt eenmalig bovengronds afgezet
en de stenige ondergronden blijven gehandhaafd. Voor het beheer
van nieuw uit te lopen ruwe vegetatie wordt het gebruik van
schapen (gras-en kruidachtige soorten vegetatie)/geiten
(houtachtige vegetatie) toegepast.
Onderhoudspad voor een trekker met maai-arm aanleggen,
waardoor de stenige oevers machinaal onderhouden kunnen
worden. Er kunnen geen grote oneffenheden aanwezig zijn in de
stenige ondergrond.
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*Aanwezige innovatiekaarten in innovatieportfolio
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