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Ontwikkelingen en kenmerken van de IJssel 

Vanuit het project Rijn in Beeld wordt op 30 september een 

themadagdag langs de IJssel gehouden. Op de dag gaan we in op de 

specifieke kenmerken van de IJssel en resultaten van 20 jaar 

natuurontwikkeling en uiterwaardinrichting.  

 

Ook voor beheerders van andere riviertrajecten  

De dag is bedoeld voor iedereen die als beheerder, 

projectmedewerkers of beleidsmatig in het rivierengebied werkt.  

Beheerders en projectmedewerkers van de Waal, Rijn en Maas 

worden echter extra gestimuleerd om zich aan te melden. De 

praktijk leert dat veel beheerders - ondanks grote interesse - weinig 

toe komen aan het bezoeken van andere riviersystemen dan hun 

eigen. Toch leveren gebieden van collega's langs andere trajecten 

juist veel bruikbare kennis, inspiratie en inzichten aan.  

 

Project Rijn in Beeld 

In het kader van project Rijn in beeld is de afgelopen twee jaar 

grootschalig gekeken naar de resultaten van natuurontwikkeling, 

verschillende vormen van terreinbeheer en van 

uiterwaardinrichting. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de 

veranderingen in flora en fauna, maar vooral ook van de 

succesfactoren voor inrichting en terreinbeheer. 

 

Inhoud van de dag 

Tijdens de excursiedag wordt - naast de beelden in het veld - 

ingegaan op veel belangrijke discussies in het rivierengebied, zoals 

begrazing, hoogwaterprojecten, project Stroomlijn/ooibos, ganzen, 

Natura 2000, het beheer van stroomdalflora, natuurlijke oevers en 

het herstel van aanzandingsprocessen? 

Terreinen: 

1. Duursche Waarden: Eén van de eerste 

natuurontwikkelingsterreinen en resultaten van een consequent 

beheer met jaarrondbegrazing. Stroomdalgrasland, boste 

hoogwatergeulen en hardhoutooibosontwikkeling. In het gebied  

 

komen veel discussies samen. Zowel in 1990 als recent zijn verschillende 

hoogwatergeulen aangelegd. 

2. De Vreugderijkerwaard: Van oudsher is dit gebied bekend om zijn fraaie 

stroomdalreservaat, maar sinds 2002 ligt er een nieuwe stromende 

nevengeul in het gebied. De nevengeul is ecologisch de best ontwikkelde 

geul van Nederland, met in korte tijd de terugkeer van een bijzondere 

waterplantengemeenschap en rijke vis en vogelfauna. Daarmee is het 

gebied een belangrijk voorbeeldgebied voor inrichting elders langs de 

grote rivieren. 

 

Datum: vrijdag 30 september 2011 

Verzamellocatie: wordt nader doorgegeven 

Programma 

9:00 verzamelen met koffie en gebak (onder voorbehoud opening door 

Piet Winterman, SBB). 

9:30 bezoek Duursche waarden 

12:30 lunch en lunchpresentatie Bart Peters (locatie volgt)  

15:30 bezoek Vreugderijkerwaard 

17:00 Slot 

U dient zoveel mogelijk te zorgen voor eigen vervoer tussen de locaties. 

 

Doelgroep 

Terreinbeheerders (SBB, NM, Landschappen, particuliere beheerders), 

medewerkers van overheidsorganisaties die langs de Rijntakken actief zijn 

(RWS, DLG, EL&I, provincies, gemeenten, projectbureaus, etc.). Als u daar 

niet toe behoord maar toch geïnteresseerd bent zijn er zeker ook 

mogelijkheden. Neem bij vragen gerust contact op. 

 

 Aanmelden  

Wij verzoeken deelnemers zich voor 23 september 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 of 024 3502727. 


