
 

Persbericht 

Natuurontwikkeling in riviergebieden betaalt zich terug 
16 april 2012  

 

Het herstel van de flora en fauna in riviergebieden is sneller verlopen dan de meest 

optimistische ontwikkelingsscenario’s van eind jaren ’80. Dat is de conclusie van Rijn in 

Beeld, het project dat 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijn heeft geanalyseerd. De 

ontwikkeling ging samen met meer ruimte voor water en heeft bovendien een nieuwe 

economie gecreëerd. 

 

 

De omzetting van agrarische grond in natuurgebied blijkt met afstand de belangrijkste oorzaak voor de 

toename van de biodiversiteit in het riviergebied. In de nieuwe natuurgebieden hebben spontane 

ontwikkelingen en processen van zandafzetting, overstroming en jaarrondbegrazing veel meer ruimte 

gekregen. Andere succesfactoren zijn de terugkeer van stromende nevengeulen en het blootleggen van 

oude zandlagen door het weggraven van klei bij hoogwater- en delfstofprojecten.  

Maar niet alle kenmerkende diersoorten van het rivierengebied zijn volledig hersteld. Dit heeft onder 

meer te maken met het nog ontbreken van ondiepe moerassen die de basis vormen van een rijke 

voedselketen. 

 

Symposium Rijn in Beeld 

Tijdens een slotsymposium op 19 april in Deventer presenteert Rijn in Beeld de resultaten van het 

onderzoek naar 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijn. Op die dag komen 300 specialisten en 

bestuurders samen die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van het rivierengebied , onder meer 

vanuit het waterbeheer, natuurbeleid, delfstofwinning en stadsontwikkeling.   

 

Hoogwaterveiligheid en natuur 

Een belangrijk item dat op de agenda staat tijdens het symposium is de balans tussen 

natuurontwikkeling en het afvoeren van grote hoeveelheden water. Uit het onderzoek blijkt dat natuur 

en maatregelen om hoogwater op te kunnen vangen van elkaar hebben geprofiteerd de afgelopen 

jaren. Door nieuwe nevengeulen aan te leggen is zowel meer ruimte voor water als natuur ontstaan.  

 

De natuurrijke uiterwaarden hebben bovendien gezorgd voor nieuwe vormen van recreatie en nieuwe 

kansen voor horeca en wonen. Voor de lokale bevolking zijn de toegankelijke uiterwaarden vaak een 

mooie manier om 'naast de deur' de natuur in te gaan of te genieten van een aantrekkelijk ligstrand. 

 

Nieuw impuls 

Rijn in Beeld pleit er dan ook voor om hoogwaterprojecten te blijven koppelen aan een goed natuur- en 

economieverhaal. Dit is wel een flinke uitdaging omdat de overheid rekening houdt met nog hogere 

rivierafvoeren, mede door klimaatverandering.  

De verleiding kan dan groot zijn om met steeds grotere en diepere geulen of een steeds kaler landschap, 

steeds meer water af te voeren en de kosten van projecten te drukken. De onderzoekers willen tijdens 

het symposium de coalitie veiligheid, natuur en economie een nieuw impuls geven door de presentatie 

van alle resultaten en debat.  

 

Over Rijn in Beeld 

Rijn in Beeld is een samenwerking van 16 partijen, die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van het 

rivierengebied. Uitgebreide informatie over het project is te vinden op www.rijninbeeld.nl. 

 

-- 

Noot voor de redactie 

Het debat over het samengaan van natuur en veiligheid langs de rivieren vindt plaats in de ochtend van 

het symposium. Wilt u aanwezig zijn op het symposium? Meldt u zich dan aan via de website van Rijn in 

Beeld. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Laurien Holtjer laurien.holtjer@gmail.com / 06 

20589213. Fotomateriaal en illustraties kunt u downloaden op de website rijninbeeld.nl 


