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Excursiedag "Project Stroomlijn als kwaliteitsslag?"  
Woensdag 29 juni 2011 

 
 

Project Stroomlijn  

Met het ontstaan van nieuwe natuur langs de grote rivieren is er 

ecologisch grote winst geboekt. Echter, de ontwikkeling van nieuwe 

begroeiing en aanzandingen zorgt tegelijkertijd voor opstuwende 

effecten op hoogwaterstanden.  

Project 'Stroomlijn' voorziet erin de komende jaren deze 

hydraulische effecten zoveel mogelijk terug te zetten naar het oude 

niveau van halverwege de jaren '90. 

 

Kaalkap of Kwaliteitsslag? 

De meeste eenvoudige oplossing is simpelweg het kappen van alle 

recente begroeiingen en weggraven van alle nieuwe morfologie. Dit 

botst echter op tal van praktische bezwaren en ongewenste 

neveneffecten. Waardevolle natuurwaarden worden te niet gedaan 

en ingrepen in hooggewaardeerde landschappen worden ook 

maatschappelijk niet altijd goed begrepen. Ondoordacht handelen 

kan leiden tot lange vergunningstrajecten, verlies aan draagvlak en 

onnodige schade in het rivierenlandschap. Belangrijker misschien 

nog wel is dat het simpelweg kappen van bos ook niet altijd de 

meest effectieve oplossing is. In korte tijd is weer sprake van een 

vergelijkbare begroeiing, soms met nog hogere hydraulische 

ruwheden dan voorheen.  

 

Themadag 

Hoe komen we derhalve tot duurzame en inhoudelijke sterke 

aanpak voor 'Stroomlijn'? De praktijk is vaak de beste leermeester 

en wat leren de ervaringen uit verschillende natuurgebieden en 

inrichtingsprojecten ons hierover? Welke richtlijnen zijn denkbaar 

en hoe nemen we toekomstig beheer hierin mee (laag houden van 

toekomstige (beheer)kosten)? 

Rond dit thema wordt vanuit project Rijn in Beeld 

(www.rijninbeeld.nl) een thema/excursiedag georganiseerd. Tijdens 

deze dag wordt worden naast een binnenpresentatie twee gebieden 

bezocht die illustratief zijn voor de problematiek van Stroomlijn: 

 

 

● De Breemwaard, als voorbeeld van een 

'probleemgebied', samenhangend met de gekozen inrichting; 

● De Ewijkse Plaat, als voorbeeld van een geslaagde aanpak door het 

verknopen van stroomlijndoelstellingen, natuurontwikkeling en 

uitvoering van andere infrastructurele werken. 

De lunchpresentatie zal ingaan op andere voorbeelden uit de praktijk en 

ideeën voor de aanpak van concrete knelpunten. Ook verwachten we dat de 

uitwisseling van kennis en discussies tussen deelnemers waardevol zal zijn 

voor de uitvoering van project Stroomlijn. 

 

Datum:woensdag 29 juni 2011 

Verzamellocatie: wordt nader bekend gemaakt (ergens rond Gameren) 

 

Programma 

9:30 verzamelen met koffie en gebak 

10:00 bezoek Breemwaard 

12:30 lunch en lunchpresentatie (locatie volgt)  

14:30 bezoek aan inrichtingsproject Ewijkse Plaat 

16:00 slot 

 

Doelgroep 

De excursie richt zich in eerste instantie op medewerkers van 

Rijkswaterstaat/PDR, terreinbeherende organisaties en DLG die betrokken 

zijn bij het thema 'Stroomlijn', maar medewerkers van andere organisaties 

die te maken hebben met dit project zijn eveneens van harte welkom zich 

aan te melden. 

 

Aanmelden:  

Wij verzoeken deelnemers zich voor 15 juni 2011 aan te melden. U kunt zich 

aanmelden bij Bart Peters via bartpeters@drift.nl of via de website van Rijn 

in Beeld, www.rijninbeeld.nl. Voor nadere info is hij ook telefonisch 

bereikbaar op 06 45018861. 


