De Grote Rivieren
in beeld
De oogst van 20 jaar natuurontwikkeling
en uiterwaardinrichting langs de
Rijntakken en de Maas

Resultaten en conclusies van de projecten ‘Rijn in Beeld’ en ‘Maas in Beeld’
www.rijninbeeld.nl en www.maasinbeeld.nl

Rijn in Beeld en Maas in Beeld in een notendop:
•
•

•

•
•

Gericht veldonderzoek naar en de analyses van de ontwikkelingen in 65 belangrijke
natuurgebieden en inrichtingsprojecten langs de grote rivieren.
Een analyse van de ecologische veranderingen op de schaal van het hele rivierengebied met eigen data en (historische) data uit alle landelijk beschikbare archieven,
digitale databestanden en literatuur.
Deelonderzoeken naar specifieke rivierthema’s, zoals oeverwallen en stroomdalflora,
omgang met zomerganzen, een effectiever Natura 2000, de werking van nevengeulen,
kansen voor laagdynamische natuur en een onderzoek naar de effecten van open
stelling van natuurgebieden op de vrijetijdseconomie in het rivierengebied.
Een vertaalslag van nieuwe inzichten uit de praktijk naar toekomstige hoogwateren natuurontwikkelingsprojecten en naar het overheidsbeleid.
Het actief uitdragen van deze nieuwe kennis naar overheden, bedrijfsleven en
terreinbeherende organisaties, maar ook naar het bredere publiek.

Uitgebreide syntheseboekjes, gebiedsrapportages
en deelonderzoeken zijn te vinden op
www.rijninbeeld.nl en www.maasinbeeld.nl.
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25 jaar na Plan Ooievaar
de nieuwe natuurgebieden zijn begraasde landschappen,
die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Dit laat zien dat
de mens best een plaats in deze gebieden kan krijgen, mits
belangrijke processen maar zoveel mogelijk vrij hun gang
kunnen gaan.
Rivieren in Beeld
Tot voor kort baseerden discussies over de ontwikkeling
van ons rivierengebied zich vaak op individuele ervaringen
of indrukken, op kleinschalig onderzoek en soms zelfs op
wensbeelden. Met het oog hierop werden tussen 2006 en
2012 twee grote projecten opgezet: ‘Rijn in Beeld’ en ‘Maas
in Beeld’. Hierin werd op grote schaal vastgelegd wat de ver
anderingen voor de natuur in het rivierengebied sinds Plan
Ooievaar zijn geweest. Even belangrijk was de vertaalslag
die beide projecten maakten naar lessen en adviezen voor
toekomstige projecten en voor het natuur- en waterbeleid
van de komende 25 jaar. Hoe kunnen natuurontwikkeling,
hoogwaterprojecten, delfstofwinning en andere activiteiten
nog beter van elkaar profiteren bij het realiseren van meer
natuur langs de Rijntakken en de Maas? En wat zijn hierbij
de belangrijke succesfactoren uit de praktijk?
‘Rijn in Beeld’ en ‘Maas in Beeld’ waren samenwerkings
verbanden van meer dan 20 organisaties, die actief betrok
ken zijn bij de ontwikkeling van het rivierengebied, zowel
overheden als private partijen. Deze brochure vormt een
samenvatting van de uitkomsten van beide projecten en is
bedoeld voor mensen in het werkveld, voor bestuurders en
beleidsmakers, maar zeker ook voor het bredere publiek.
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In 1986 won Plan Ooievaar
een prijsvraag die door de
Rijksplanologische Dienst was
georganiseerd. ‘Ooievaar’ won
de prijs door de vernieuwende
kijk op het toekomstig samen
gaan van natuur, ontgrondingen,
landbouw en rivierbeheer langs
onze rivieren. In het plan
beschrijven de initiatiefnemers
het verdwijnen van belangrijke
componenten als ooibossen,
stromende geulen, dynamische
rivierprocessen en begrazing.
Maar bovenal was het een strategie om deze elementen
terug te brengen langs de Nederlandse rivieren, door nieuwe
coalities aan te gaan met voorheen moeilijk met natuur
beheer te verenigen activiteiten als hoogwaterbestrijding,
delfstofwinning en recreatie. Daarnaast beschreef Plan
Ooievaar een nieuwe ruimtelijke omgang met de landbouw.
Plan Ooievaar werd geschreven in een tijd dat het rivieren
gebied ecologisch aan de grond zat. De kwaliteit van het
rivierwater was ronduit abominabel en de natuur van uiter
waarden was door kanalisatie en een lang traject van land
bouwintensivering op een dieptepunt geraakt. De natuur
bescherming beperkte zich in die tijd tot het beschermen
van de laatste ‘postzegels’, maar het werd steeds duidelijker
dat hiermee de achteruitgang van de natuur niet gestopt
zou worden.
Nu, 25 jaar later, zijn veel ideeën uit Plan Ooievaar werke
lijkheid geworden. Het rivierengebied heeft een volledige
gedaanteverwisseling ondergaan. Weilanden en maïsakkers
hebben plaatsgemaakt voor ooibossen, nieuwe rivierduinen
en bloemrijke graslanden. Langs de Rijntakken verschenen
nevengeulen, die meer ruimte voor een veilige waterafvoer
boden, maar ook nieuwe kansen voor natuur. Op veel
plaatsen gingen delfstofwinners anders werken: minder
in vorm van diepe zand- of kleiputten, maar meer reliëf
volgend, waarbij de klei uit oude geulen en van stroom
ruggen afgegraven werd.
Het areaal aan natuurgebied langs de Rijntakken en de
Maas is in 25 jaar tijd meer dan vertienvoudigd tot ongeveer
12.000 ha. In de nieuwe natuurgebieden konden processen
van zandafzetting en overstroming terugkeren die eeuwen
lang nauwelijks plaats vonden. Langs de Zuid-Limburgse
Maas keerden zelfs onbekende grindlandschappen terug,
die rijk bleken aan bedreigde planten en dieren. Veel van

De uiterwaarden van de Waal bestonden
in de jaren ’80 op de meeste plaatsen nog
vooral uit voedselrijk weiland.
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Herstel van riviernatuur
De uitkomsten van ‘Rijn in Beeld’ tonen aan dat het herstel
van de flora en fauna in feite sneller is verlopen dan de
optimistische ontwikkelingsscenario’s van eind van de jaren
’80. Opvallend is de snelheid waarmee voorheen zeldzame
of volledig verdwenen soorten zijn teruggekeerd. De ver
andering in de natuur van de grote rivieren is bovendien
veel groter dan vaak in het publieke debat tot uiting komt.
Bloeiend rivierenland
Illustratief hiervoor is de ontwikkeling van de flora. In de
figuren hiernaast staan enkele voorbeelden van typische
stroomdalplanten en hun ontwikkeling sinds ca. 1990.
Soorten als Kattendoorn, Rode ogentroost, Kruisbladwalstro
en Wilde marjolein waren bedreigde soorten, maar komen
inmiddels weer vrij algemeen voor. Stroomdalplanten als
Brede ereprijs, Pijpbloem en Polei waren nog zeldzamer en
dreigden definitief uit Nederland te verdwijnen. Inmiddels
worden elk jaar nieuwe vestigingen gemeld uit steeds meer
natuurgebieden. Planten als Riempjes, Slanke mantelanjer
en Harige ratelaar kwamen helemaal niet meer voor langs
de rivieren, maar zijn inmiddels terug van weggeweest.

“Ecologisch is het rivierengebied vele
malen rijker dan in de jaren ’80.”
Van alle zeldzame stroomdalplanten (planten die echt met
het rivierengebied verbonden zijn) is ruim 70% sinds 1990
teruggekeerd of vooruit gegaan. Van nog eens 15 à 20% is de
achteruitgang die tot eind jaren ’80 plaatsvond tot stilstaan
gebracht. Er is waarschijnlijk geen ander landschapstype in
Nederland waar de afgelopen 20 jaar zulke spectaculaire
resultaten zijn bereikt.

Een kleine groep stroomdalplanten laat nog helemaal geen
verbetering zien, bijvoorbeeld Voorjaarsganzerik, Kleine
pimpernel, Heelbeen of Smal fakkelgras. Dit heeft onder
meer te maken met een gebrek aan goede, zandige bodems,
een gebrek aan zaadbronnen of een moeizame kieming van
de plant zelf. Ook de vestiging van bijzondere bolgewassen
zoals Daslook uit de ondergroei van hardhoutooibossen
verloopt moeizaam. Daarvoor moeten we nog wat meer
geduld opbrengen.
Vliegend, kruipend en zwemmend rivierenland
Ook onder de fauna hebben zich grote veranderingen voor
gedaan. Na verschillende herintroducties sinds 1988 is de
Bever inmiddels weer een vrij algemene verschijning ge
worden. Er leven weer meer dan 500 dieren langs de grote
rivieren. Ook zoogdieren als de Das en tal van vleermuizen
doen het goed. De IJssel is weer gekoloniseerd door de eerste
Otters en langs de Nederrijn profiteert de Ringslang van
nieuw aangelegde wateren en moerassige ruigten.
De meest illustratieve voorbeelden vinden we onder de
insecten. Libellen zijn over de hele linie enorm vooruit
gegaan, zowel soorten van stromend water (Rivierrombout,
Weidebeekjuffer) als van stilstaand water (Glassnijder,
Bruine Korenbout). Langs sommige riviertrajecten als de
Grensmaas ligt het aantal soorten libellen inmiddels zelfs
hoger dan in de periode 1930-1970. Dit is deels te verklaren
door klimaatverandering maar belangrijker was het gecom
bineerde effect van een betere waterkwaliteit en van nieuwe,
natuurlijke biotopen door natuurontwikkeling.
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Toename
Mogelijk lichte toename / onzeker
Geen wezenlijke trend
Mogelijk lichte afname / onzeker
Afname

De trends onder 140
bijzondere stroomdalplanten langs de
Rijntakken sinds 1990.
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Wilde marjolein heeft zich sinds de jaren ’90
enorm uitgebreid langs de grote rivieren.

Foto Pepijn Calle

Toename van het aantal bijzondere plantensoorten in enkele nieuwe
natuurgebieden langs de grote rivieren.

Foto Bart Peters
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Greppelsprinkhaan en Bruin blauwtje waren uiterst
zeldzaam in de jaren ‘80, maar inmiddels algemeen
tot vrij algemeen in natuurlijke graslanden en op
oeverwallen langs de grote rivieren.
Kruisbladwalstro is een bedreigde stroomdalplant die enorm is toegenomen
in nieuwe natuurgebieden langs de Limburgse Maas. Uitsnede toont de terugkeer
in de nieuwe natuurgebieden in de Maascorridor bij Venlo.
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Sprinkhanen als Greppelsprinkhaan, Gouden sprinkhaan
en een hele groep algemene soorten hebben geprofiteerd
van het grote areaal aan begraasde landschappen dat is ont
staan, met een subtiele afwisseling van grasland, ruigtes en
struweel. Hun aantallen zijn in de nieuwe natuurgebieden
“geëxplodeerd”, hetgeen ook tot uiting komt in een beter
voedselaanbod voor veel zangvogels.
Ondanks de terugkeer van een echte riviervlinder als Bruin
blauwtje, blijft het herstel van de meeste dagvlinders sterk
achter. Een tiental soorten uit het verleden is volledig ver
dwenen, soms zelfs uit heel Noordwest-Europa. Enkele andere
soorten hebben veel moeite om na een hoogwater terug te
keren in de uiterwaarden, vooral omdat veel binnendijkse
gebieden uit intensieve landbouwgrond bestaan en daarmee
ongeschikt zijn geworden. Desondanks is de vlinderstand in
natuurlijke uiterwaarden wel beter op peil gebleven dan in
het binnendijkse cultuurland.

“De biodiversiteit onder de stroomdalplanten ligt in de nieuwe natuurgebieden
een factor 20 hoger dan in gangbare
agrarische uiterwaarden.”

De klassieke weide- en akkervogels als Grutto, Kievit en
Patrijs zijn juist sterk achteruit gegaan. Dit komt niet alleen
omdat natuurlijke rivierlandschappen minder geschikt zijn
voor deze cultuurvolgers. Ook in agrarische uiterwaarden
blijven de aantallen sterk teruglopen, ondanks subsidies
voor aangepast beheer (zie kader). Daarnaast laten verschil
lende moerasvogels een dalende trend zien, omdat goed
ontwikkelde, laagdynamische moerassen nauwelijks meer
voorhanden zijn in het rivierengebied.
Ook onder water zijn er positieve ontwikkelingen, onder
zowel stroomminnende vissen, waterplanten als kleine
waterdieren, die een belangrijke rol spelen aan de basis

Oeverzwaluwen
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Natuurlijke maasoever

Onder de broedvogels doen de soorten van water, ooibos,
ruigte en struweellandschappen het goed (o.a. Aalscholver,
verschillende spechten en roofvogels, Grasmus, Sprinkhaan
zanger, Roodborsttapuit). De laatste jaren is zelfs een top
predator als de Zwarte Wouw in ooibossen gaan broeden.
Echte rivierpioniers als Oeverzwaluw, Oeverloper, Kleine
Plevier en IJsvogel hebben nieuwe nestgelegenheid in steile
afslagoevers langs de Maas, langs zandige nevengeulen langs
de Waal en op nieuwe grindvlaktes in het Grensmaasgebied.
Aansprekende soorten als Kwak en Zwarte Ooievaar blijven
nog achter, vermoedelijk omdat er eerst meer geschikt
voedselgebied moet ontstaan (zie p14).

Visarend
Foto Bart Peters

Grindvlakte langs de Grensmaas
Door het ontstaan van nieuwe vrij eroderende oevers langs
de Maas zit het aantal oeverzwaluwen weer in de lift.
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Langs de Grensmaas zijn nieuwe grindlandschappen ontstaan
zoals hier bij Meers, die interessant zijn voor bijzondere soorten
als Oeverloper en Visarend.

van de voedselketen. Dit heeft niet alleen te maken met
het graven van nieuwe nevengeulen in de uiterwaarden,
maar ook met een steeds betere waterkwaliteit.
De belangrijkste oorzaken voor de toename van de
biodiversiteit in het rivierengebied zijn:
• De realisatie van nieuwe natuurgebieden (de omzetting
van agrarisch gebied in natuurgebied) bleek met afstand
de belangrijkste oorzaak. In de nieuwe natuurgebieden
kregen spontane vegetatieontwikkeling en processen van
zand- en grindafzetting, vernatting en jaarrondbegrazing
meer ruimte. Gebieden als de Gelderse Poort en ZuidLimburgse Maas, waar relatief veel nieuwe natuur
gebieden zijn gerealiseerd springen er ecologisch uit.
Andere riviertrajecten zijn met een inhaalslag bezig.
• De terugkeer van zand- en grindmilieus, enerzijds door
spontane rivierafzettingen tijdens hoogwater (zie p12),
anderzijds door graafwerkzaamheden bij inrichtings
projecten.
• De terugkeer van (stromende) nevengeulen, geflankeerd
door ooibossen en pioniersituaties.
• De verbetering van de waterkwaliteit sinds de jaren ’90
is vooral voor vissen, libellen en kleine waterdieren van
groot belang geweest.
• Sommige soorten profiteren de laatste 20 jaar van het
warmere klimaat in Nederland.

De ontwikkeling van het
aantal soorten libellen
langs de Zuid-Limburgse
Grensmaas.

Resultaten van agrarisch natuurbeheer
De resultaten van agrarisch natuurbeheer in het rivieren
gebied lopen sterk achter bij de ontwikkelingen in de nieuwe
natuurgebieden. In terreinen met agrarisch natuurbeheer
wordt een boer of andere terreineigenaar betaald om bijvoorbeeld later te maaien of niet te bemesten. Het idee is
dat daardoor weidevogels en planten meer kansen krijgen.
Toch is het aantal weidevogels in agrarische beheergebieden
sinds begin jaren ‘90 steeds verder gedaald, gemiddeld met
ruim 60%. Ook het aantal kenmerkende rivierdalplanten is
in agrarische uiterwaarden niet toegenomen. Ten opzichte
van natuurgebieden ligt dit gemiddeld ongeveer een factor
20 lager. De belangrijkste reden hiervoor is dat een wat
extensiever beheer niet voldoende is vooral wanneer een
gebied tegelijkertijd nog steeds ontwaterd wordt of als
processen van zandafzetting niet vrijelijk plaats kunnen
vinden.

De ontwikkeling van het
aantal soorten dagvlinders
langs de Noord-Limburgse
Zandmaas.
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‘Systeemeigen’ uiterwaardinrichting

Illustratie Jeroen Helmer

25 jaar natuurontwikkeling en hoogwaterprojecten hebben
een schat aan nieuwe kennis en ervaring opgeleverd over
de manier waarop we het rivierengebied kunnen inrichten.
De komende jaren worden nog veel uiterwaarden her
ingericht, vaak als combinatie van hoogwaterveiligheids
projecten, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning.
Idealiter worden in inrichtingprojecten structuren aange
legd die passen bij wat de rivier van nature zelf zou vormen.
Ze brengen geulen, landschappen en processen terug die
aansluiten bij de specifieke kenmerken van het betreffende
rivierentraject (systeemeigen inrichting of ‘genius of the
place’). Hierbij worden bijvoorbeeld oude geulen in de
ondergrond opgezocht.
Elk riviertraject in Nederland is echter anders en kent een
eigen karakter. De Waal is bij uitstek de rivier van stromende
nevengeulen met veel zand, terwijl langs de Midden-IJssel
stilstaande kronkelwaardgeulen met veel waterplanten thuis
horen. In het terrassenlandschap van de Limburgse Zand
maas vinden we van nature juist ondiepe geulen met grond
waterinvloed. De Grensmaas kenmerkt zich door brede
grindvlaktes met snelstromend water. Langs elk riviertraject
moeten we dus anders met uiterwaardinrichting omgaan.

Het principe van reliëfvolgend ontkleien uit het plan ‘Levende
Rivieren’ van Wereld Natuur Fonds (1992) is nog steeds een
ijzersterk inrichtingsconcept langs de grote rivieren.

Foto Bart Peters
Foto Bart Peters

De Zandmaas in Noord-Limburg is geen riviertraject voor stromende nevengeulen of diepe
hoogwatergeulen, maar van hele ondiepe kwelgeulen die helder grondwater afvangen.
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De Rijntakken
De Noordelijke IJssel (Sallandse IJssel, IJsseldelta): Een
echte zandrivier met zowel stromende nevengeulen als stilstaande hanken
en hoogwatergeulen. Noordelijk van Zwolle steeds meer een moerasriver
met laagdynamische overstromingsgebied en overloopgebieden.
Voorbeeldprojecten: de Vreugderijkerwaard, de Ossenwaard.

Ruim een derde van alle nieuwe natuurgebieden langs de
Rijntakken bestaat uit voormalige delfstofwinlocaties. Langs
de Maas ligt dat areaal zelfs op ongeveer de helft. Vaak waren
deze terreinen na de winning van klei, zand of grind niet meer
interessant voor de landbouw en daarmee gemakkelijk te
verwerven als natuurgebied.
Beeldbank RWS /Joop van Houdt

De Zuidelijke IJssel (Midden- en Bovenijssel): Kronkelwaardlandschappen
met rivierkwelgevoede, stilstaande stroomgeulen; langs de Bovenijssel
lokaal hanken en nevengeulen.
Voorbeeldprojecten: de Helbergenstrang in
natuurgebied Cortenoever als natuurlijke
referentie.

Delfstofwinning als partner

De Nederrijn: Een gestuwde rivier waar stromende
geulen niet langer kenmerkend zijn, maar moeras
geulen (soms met kwel) wel; overgangen naar hoge gronden.
Voorbeeldprojecten: hoogwatergeul Wageningen, kwelgeul
Amerongse Bovenpolder.
De Lek: Ten oosten van Hagestein een gestuwde rivier met
Nederrijnkenmerken. Westelijk ervan een vrij afstromende
zandrivier met getijdenwerking, gekenmerkt door eenzijdige
aangetakte eenzijdig aangetakte zoetwatergetijdengeulen en
plaatselijk stromende nevengeulen.
Voorbeeldgebieden: De Binnenlek bij De Bol.
Gelderse Poort: Rivierkwel-gevoede hoogwatergeulen en
uitslijpgeulen, langs zandige oeverwallen en rivierduinen.
Voorbeeldprojecten: Millingerwaard.
Foto Twan Teunissen

De Waal: Bij uitstek het riviertraject voor brede, stromende
nevengeulen over zandige bodems.
Voorbeeldprojecten: Gamerensche Waarden,
Afferdensche en Deestsche Waarden en Ewijkse Plaat.

Delfstofwinning is een belangrijke economische motor achter
het natuurherstel in het rivierengebied. Hier reliëfvolgend
ontkleiien in de Gelderse Poort.
Het Maasdal
Getijdenmaas: Een kleine variant van de Benedenwaal met
stromende nevengeulen en zandige hoogwatergeulen.
Voorbeeldprojecten: de Empelse Waard.
De Bedijkte Maas: Een gestuwd riviertraject met kansen voor
moerasontwikkeling in afgesneden meanderbochten.
Voorbeeldprojecten: Keent.
De Zandmaas (terrassenmaas): een unieke terrassenrivier die
van nature geen stromende geulen kent en slechts zeer beperkt
hoogwatergeulen (alleen lokaal op laagste terras). In plaats daarvan
het riviertrjaect voor ondiepe kwelgeulen met helder grondwater en
een unieke plantengroei langs geologisch bijzondere terrasranden.
Voorbeeldprojecten: hoogwatergeul Raaijweide; nog geen
voorbeeld voor handen van een echte kwelgeul.
Maasplassengebied en Bovenmaas: Gestuwde, sterk
veranderde riviertrajecten met nauwelijks herstel
kansen van het oorspronkelijke karakter, met
uitzondering van de Lus van Linne. Herprofilering
van de oevers van de diepe grindplassen en
ontwikkeling van hardhoutooibos.
Voorbeeldprojecten: aanleg van zandplaten
en baaien in de Asseltse Plassen.
De Grensmaas: Onze enige grindrivier;
kenmerkt zich door een snelstromende
hoofdloop met eilanden, geflankeerd door
brede grindvlaktes die overgaan in hoge
leemgronden met hardhoutooibos.
Voorbeeldprojecten: grindvlaktes van
Kerkeweerd en Proefproject Meers,
hardhoutooibos in Koningssteen.

Vooral kleiwinning laat zich goed combineren met natuur
ontwikkeling. Door bedijking en het vastleggen van onze
rivieren heeft zich door de eeuwen heen in de uiterwaarden
een dikke laag klei opgebouwd die niet meer door de rivier
zelf wordt afgevoerd. Hierdoor zijn de oude zandland
schappen, die op historische kaarten nog zichtbaar zijn,
verdwenen.
Met het weggraven van de klei komen oude zanden weer
aan de oppervlakte. Deze ontwikkelen zich vervolgens veel
soortenrijker dan kleiige bodems, zeker als die uit voorheen
sterk bemeste weidegrond bestonden. Uiteraard gaat dit
niet op voor diepe zand- en grindplassen, die moeilijk te
combineren blijven met een aantrekkelijk natuurontwikkelingsverhaal. Toch kan in bepaalde gevallen ook zand- en
grindwinning als hefboom werken om projecten kwalitatief
te verbeteren of meer natuur te realiseren.
Veel oude delfstofwinningen zijn nooit met het oog op natuurontwikkeling ingericht. Er valt dus veel winst te boeken door
lopende en toekomstige winningen met de nieuwe inzichten
van vandaag vorm te geven.
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Stromende nevengeulen
In 1992 bracht het Wereld Natuur Fonds het plan ‘Levende
Rivieren’ naar buiten. Dit plan beschreef de mogelijkheid
om stromende nevengeulen langs onze rivieren terug te
brengen door een andere manier van kleiwinning: niet
meer in de vorm van klassieke, rechthoekige kleiputten,
maar door subtiel de klei van oude geulstructuren in het
onderliggende zand af te graven.
Na de extreme hoogwaters van 1993 en 1995 vond het plan
aansluiting bij de wens van de overheid om meer ruimte
voor een veilige waterafvoer te creëren. Organisaties als
Rijkswaterstaat, de Dienst Landelijk Gebied, maar ook parti
culiere delfstofwinbedrijven hebben sindsdien verschillende
nieuwe geulen langs de rivieren aangelegd. Voorbeelden zijn
de hoogwatergeulen van de Duursche Waarden (bij Wijhe)
en de stromende nevengeulen bij Gameren (Zaltbommel) en
in de Vreugderijkerwaard bij Zwolle.

Nieuw leven
De nieuwe nevengeulen blijken een schot in de roos voor
talloze waterdieren. Ze zijn enorm rijk aan jonge vis, waar
onder echte stroomminnende soorten als Winde en Rivier
prik. Veel kleine waterdiertjes (macrofauna, libellenlarven)
die niet meer goed in de scheepvaartgeul van de rivier uit
de voeten konden, keren juist hier terug. Bovendien ligt het
aantal “exoten”, dat in de vaargeul inheemse fauna weg
concurreert, er veel minder hoog; de onderwaterfauna krijgt
een meer natuurlijke samenstelling. De geul in de Vreugde
rijkerwaard heeft bovendien een weelderige waterplanten
begroeiing gekregen, die al zeker honderd jaar niet meer
langs onze rivieren voorkwam.

In de nevengeul van de Vreugderijkerwaard hebben zich sinds 2005 grote velden met
stroomminnende waterplanten gevestigd, zoals Rivierfonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid.
Foto Douwe Schut

Foto Bart Peters

Foto Bart Peters

Waterplanten
Klinkhout

Rivierrombout
Beeldbank RWS /Joop van Houdt

De stromende nevengeul van de Vreugderijkerwaard
bij Zwolle (foto Beeldbank Rijkswaterstaat).
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“In nieuwe nevengeulen vinden we
stroomminnende vissen en waterfauna
die in de vaargeul nauwelijks meer een
kans kregen.”

Voor de toekomst is het belangrijk dat trekvissen deze
nieuwe geulen goed kunnen bereiken. Hiervoor is het
essentieel dat de Haringvlietsluizen, die op de route van
zee naar de grote rivieren liggen, goed passeerbaar
worden voor vissen.

Foto Kris van Looy

Nevengeulen die in zandige bodems zijn gegraven (links)
zijn vaak helder met goede kansen voor waterplanten dan
geulen die in een kleibodem zijn aangelegd (rechts).

Langs de Grensmaas in Zuid-Limburg horen van nature niet
zozeer stromende nevengeulen thuis. Dit riviertraject stroomt
erg hard en is in staat tijdens hoogwater grote hoeveelheden
grind mee te voeren. Het natuurlijke beeld van de Grensmaas
is dan ook een brede overstromingsvlakte met losse eilanden
en indrukwekkende grindafzettingen.

Foto Bart Peters

Op zoek naar zand
Nevengeulen die mooi in de oude zanden zijn aangelegd,
blijken zich veel beter te ontwikkelen dan geulen die in
kleibodems zijn uitgegraven. Ze zijn veel minder troebel en
rijk aan libellen en waterplanten. Bovendien zijn zandige
bodems belangrijk als paaigrond voor vissen en zorgen ze
voor een goede waterkwaliteit doordat rivierkwel (grond
water) in de geulen kan uittreden. Het opzoeken van het
zand is dus een belangrijk leidend principe voor toekom
stige geulen die in het kader van programma’s als ‘Ruimte
voor de Rivier’ en de Maaswerken zijn gepland.

Grindlandschappen langs de Grensmaas

Langs de Limburgse Grensmaas zijn door verbreding van
het zomerbed in combinatie met grindwinning bijzondere
grindlandschappen ontstaan, zoals hier bij Kerkeweerd.

Foto Willem Kolvoort

Foto Willem Kolvoort

Door het Grensmaasproject zal de komende jaren de
overstromingsvlakte van de Grensmaas worden verbreed.
De rivier krijgt hierdoor veel meer ruimte en kan tegelijkertijd weer spelen met grind. Het eindresultaat is een uniek,
vrij toegankelijk natuurlandschap van meer dan 2.500 ha,
over de landsgrenzen heen.
Inmiddels zijn de eerste ‘verbredingsprojecten’ langs de
Grensmaas uitgevoerd. Prachtige voorbeelden liggen bij het
dorp Meers, maar recent vooral ook aan de Vlaamse kant van
de Grensmaas, in Kerkeweerd (Stokkem) en Hochter Bampd
(Lanaken). Veel zeldzame flora en fauna blijkt binnen enkele
jaren deze nieuwe grindlandschappen te hebben gekoloniseerd.

Foto Bart Peters

Tegelijkertijd heeft project ‘Maas in Beeld’ duidelijk gemaakt
hoe belangrijk het is om niet te veel grind weg te graven.
Juist de droge, hoge grindafzettingen zijn waardevol voor
natuur en kennen bijvoorbeeld bijzondere broedvogels en
een rijke stroomdalflora. Op plaatsen waar relatief veel
grind wordt weg gegraven (zoals bij Itteren) ontstaat over
grote oppervlakten ondiep water, zonder stroming en met
relatief veel slibafzet. Dit soort landschapsbeelden passen
juist niet goed bij een natuurlijke grindrivier.

In de Millingerwaard is op een fraaie manier de klei van de oude
zanden afgegraven, waardoor een ideale uitgangssituatie voor
natuurontwikkeling ontstaat.
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Actief zand
De spectaculaire terugkeer van de stroomdalflora kan
niet los gezien worden van de nieuwe processen van zand.
Tijdens hoogwater kunnen onze rivieren grote hoeveel
heden zand op hun oevers afzetten. Langs de Grensmaas
gaat het zelfs om meters dikke grindpakketten.
Vroeger werden deze zandpakketten als “schade”
beschouwd. Ze werden na elk hoogwater weggegraven
en de weilanden werden keurig opnieuw ingezaaid en
bemest. In natuurgebieden mag dit zand blijven liggen
en nieuwe landschappen vormen. Hierdoor zijn rivierduin
landschappen ontstaan met warme en droge omstandigheden in de zomer.
Met het zand werden ook de zaden van bijzondere stroom
dalplanten aangevoerd die op de nieuwe oeverwallen tot
bloei kwamen. Sommige van deze soorten waren al decennia
lang uit Nederland verdwenen, andere waren zo zeldzaam
geworden dat voor hun uitsterven werd gevreesd. Inmiddels
zijn Brede ereprijs, Cipreswolfsmelk, Riempjes, Kleine ruit
en Wilde marjolein op tal van plaatsen teruggekeerd.

“Het opnieuw toelaten van zand- en
grindafzettingen is de sleutel geweest tot
het herstel van de flora langs de Waal.”

Deze ontwikkelingen verlopen het snelst langs de Waal
(inclusief de Gelderse Poort) en langs de Grensmaas. Hier
kan de rivier volop met zand en grind spelen. Langs de IJssel
en de Benedenmaas keren zeldzame planten minder gemak
kelijk terug, vooral omdat de oevers van deze rivier volledig
met zware breuksteen zijn bekleed. Dit is in de jaren ’60
en ’70 gedaan om erosie van landbouwgrond tegen te gaan.
De kenmerkende zandstrandjes zijn hierdoor verdwenen en
de rivier kan nauwelijks meer zand oppakken en afzetten.
Een van de belangrijkste maatregelen voor het herstellen
van de natuur langs onze rivieren is dus het verwijderen
van de zware steenbestortingen uit de oevers. Langs de
Maas gebeurt dit momenteel al op veel plaatsen. Ook langs
de IJssel kan dit, vooral waar natuurgebieden langs de rivier
liggen en op plaatsen waar de scheepvaart geen last onder
vindt van extra zand in de vaargeul. Ook de natuur onder
water (vissen, libellen) en verschillende broedvogels van
zandstrandjes en oeversteilwandjes (o.a. IJsvogel en
Oeverloper) profiteren hiervan.

Foto Bart Peters

De Stadswaard bij Nijmegen is een jong natuurgebied, waar
zich in enkele jaren tijd toch al veel vers zand heeft afgezet.
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Foto Rijkswaterstaat

De verandering van het aantal bijzondere stroomdalplanten op zandige
oeverwallen langs de Waal en de IJssel: de Waal heeft in 15 jaar tijd een
indrukwekkende inhaalslag gemaakt.

Aanzandingen vanuit de lucht na het hoogwater
van 1993 op de Ewijkse Plaat bij Beuningen.

Foto Bart Peters

Zandafzettingen op de oeverwal van de Erlecomse Waard hebben er voor gezorgd dat dit gebied in 15 jaar tijd tot het meest
soortenrijke stroomdalflorareservaat van de Rijntakken is uitgegroeid. Op de foto de zeldzame Cipreswolfsmelk die graag
groeit op droge zandafzettingen langs de rivieren.
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De natte overstromingsvlakte:
een ontbrekende schakel
Vroeger kende onze rivieren brede overstromingsvlakten,
die na hoogwater uitgestrekte, natte moerassen vormden.
Deze natte vlakten zaten vol vis, amfibieën, libellen en
miljoenen kleine waterdieren. Door deze overvloed aan
voedsel konden grote viseters als Zwarte Ooievaar, Zwarte
Wouw, Visarend, Grote Zilverreiger en Kwak in grote aan
tallen voorkomen. Daarnaast vormden de riviermoerassen
het ultieme leefgebied voor predatoren als de Otter en de
Zeearend.
De natte overstromingsvlakte is misschien wel de belang
rijkste ontbrekende schakel langs onze rivieren van tegen
woordig. Het winterbed van de Rijntakken en de Beneden
maas is verkleind tot een smalle zone tussen hoge dijken,
die bijna overal hoogdynamisch is. Omdat rustige moerassen
ontbreken, keert de fauna die zich hoog in de voedselketen
bevindt slechts schoorvoetend terug.

Er zijn echter gebieden waar kansen liggen om natte
moerassen beter te ontwikkelen. Het gaat bijvoorbeeld om
uiterwaarden die (blijvend) met een zomerkade omgeven
zijn. Zo wordt sinds 2008 in de Oude Waal bij Nijmegen
hoogwater veel langer vastgehouden. Het gevolg is een grote
toename aan jonge vis en kleine waterdieren, die zich ook
vertaalt in een rijkere vogelfauna met soorten als Porselein
hoen en Lepelaar.
Kansrijke gebieden voor ondiepe overstromingsvlakten
liggen verspreid langs de Rijntakken en zeker ook in de
Biesbosch. Voorgesteld wordt om die onder meer vanuit het
KaderRichtlijn-Water-programma (KRW) de komende jaren
te ontwikkelen.

Het gebied van de Oude Waal bij Nijmegen wordt de laatste jaren als natte overstromingsvlakte beheerd door
rivierwater na overstromingen langer vast te houden. Dit heeft een positief effect gehad op de hoeveelheid voedsel
in het water en daarmee op moerasvogels als Porseleinhoen en Lepelaar.

Kamsalamander

Foto Hugh Jansman

Foto Paul van Hoof

Foto Koos Dansen

Lepelaar

Otter
Foto Fokko Erhart

De Oude Waal bij Nijmegen
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Foto Paul van Hoof

“Zwarte Ooievaar en
Kwak ontbreken vooral
nog door een gebrek aan
ondiepe riviermoerassen
met veel voedsel.”

Overzicht van kansrijke buitendijkse locaties langs de Rijntakken voor de
ontwikkeling van natte overstromingsvlakten.  

Illustratie Bart Peters

Voor de aanleg van dijken kenden de meeste riviertrajecten in Nederland een brede overstomingsvlakte met veel natte natuur.
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Ooibossen in het stroomgebied
De terugkeer van ooibossen
De grootste verandering in het landschap van de rivieren
is de hoeveelheid ooibos die sinds begin jaren ’90 tot ont
wikkeling is gekomen. Deze overstromingsbossen vormen
een belangrijk deel van de natuurlijke begroeiing van onze
riviersystemen.
Met de terugkeer van ooibossen hebben talloze vogelsoorten,
als Aalscholver, Kleine Bonte Specht, Boomklever en Blauwe
Reiger nieuw leefgebied gevonden. De laatste jaren is zelfs
de Zwarte Wouw voor het eerst gaan broeden. Daarnaast
hebben de nieuwe vloedbossen een opleving gebracht onder
vleermuizen, zoogdieren als de Bever en insecten als de
Muskusboktor.

Ooibos in de stroom
Naast de terugkeer van natuur hebben ooibossen ook
gezorgd voor een wat hogere “hydraulische weerstand”
tijdens hoogwater. Een ooibos is immers minder glad dan
een weiland en tijdens hoogwater stroomt het rivierwater
er minder gemakkelijk doorheen. Dit leidt tot kleine
stijgingen in de waterstanden (meestal millimeters tot
enkele centimeters). Als er een nieuwe nevengeul is
aangelegd vormt dit meestal geen probleem; er ontstaat
immers veel extra ruimte. Als dit echter niet het geval is,
moet er soms ingegrepen worden.

Foto Gerard Müskens

De ontwikkeling van ooibossen is een geweldige
impuls geweest voor veel vogels en voor de Bever.

Ooibos in de Groenlanden
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Foto Bart Peters

Zwarte Wouw

Foto Olaf op den Kamp

“Het samengaan van ooibosontwikkeling
en een veilige rivierafvoer vormt één
van de grootste uitdagingen voor wateren natuurbeheerders in de komende jaren.”

Overruimte
Om ooibossen bij nieuwe uiterwaardprojecten ruimte te
geven, is het belangrijk dat door de aanleg van nieuwe
(neven)geulen altijd iets meer ruimte voor het water wordt
gecreëerd dan strikt noodzakelijk. Hierdoor vormt nieuw
opschietend ooibos niet direct een probleem voor een
veilige waterafvoer. Deze “overruimte” is een essentieel
ontwerpprincipe om natuurontwikkeling en hoogwater
veiligheid ook op lange termijn samen te laten gaan.
Stroomlijn
Rijkswaterstaat maakt momenteel een inhaalslag in het
bestaande rivierenlandschap (project Stroomlijn). Op
plaatsen waar het bos de doorstroming nu te veel hindert,
zal het worden verwijderd. Dit is vooral in de zogenaamde
“stroombanen” van de rivier. Zo moet voor 2016 de weer
standsituatie van midden jaren ‘90 teruggebracht zijn.
De grootste uitdaging hierbij is om waardevolle ooibossen
te ontzien en ook in de toekomst nog ruimte voor ooibos
te houden. Dit kan bijvoorbeeld door aan het verwijderen
van ooibossen ook inrichtingsmaatregelen te koppelen.
De Ewijkse Plaat bij Beuningen is hiervan een mooi voor
beeld. Door hier enkele nieuwe geulen in een oude zand
plaat te graven kan een groot deel van het ooibos blijven
bestaan, terwijl er toch voldoende ruimte voor het water
ontstaat.

Deze grafiek geeft schematisch aan hoe het creëren van “overruimte”
er voor zorgt dat de ontwikkeling van ooibos of andere begroeiing
geen probleem voor een veilige waterafvoer hoeft te zijn.

Uitbreiding van Bevers langs de Grote Rivieren
Bevers beginperiode na kolonisatie Maas 1992-2002
en bijplaatsing Rijntakken 1994-2000
Bevers actuele situatie:
Rijntakken 2001-2011, Maas 2009-2011

De Bever doet het goed in het rivierengebied,
zeker ook door nieuwe ooibossen.
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2005, een beboste plaat

2011, aanleg van enkele dwarsgeulen
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Foto’s Bart Peters

1991, enkele jaren na afgraving

Op de Ewijkse Plaat wordt weer
ruimte voor het water gemaakt door
enkele geulen aan te leggen. Een
groot deel van het ooibos mag blijven
staan zonder dat dit een probleem
vormt voor een veilige waterafvoer.

Begraasde landschappen
Begrazing blijkt een belangrijke proces bovenop de effecten
van stromend water, zandafzettingen en erosie. Het zorgt
voor het behoud van een gevarieerde plantengroei, maar is
vooral essentieel voor een rijke fauna in het riviergebieden.
Extensieve jaarrondbegrazing lijkt in veel gevallen te ver
kiezen boven alleen seizoensbeweiding, vooral omdat het
leidt tot een landschap met meer structuur en variatie
(ruigten en geleidelijke overgangen). Naar verwachting
kan dit proces nog worden verrijkt wanneer andere grote
hoefdieren dan paarden en runderen ook een plek krijgen,

bijvoorbeeld Edelhert of Wild zwijn. Een dergelijk landschap zit vol insecten en bloemen en daar profiteren weer
veel broedvogels van. Zo bleken dagvlinders het beter te
doen in terreinen waar grazers het hele jaar door in lage
aantallen lopen dan in terreinen met seizoensbeweiding
of hooilandbeheer. In deze laatste gebieden ontbreken
vaak bloemen op het moment dat de insecten pieken.
Bij inrichtingsprojecten is het van belang dat grazers al
tijdens de graafwerkzaamheden (of zeer kort daarna) in de
terreinen lopen. Alleen in de beginfase hebben ze namelijk
een effect op de ooibosontwikkeling, en daarmee zowel op
de ontwikkeling van het toekomstige landschap als op de
doorstroombaarheid van het gebied.

“Extensieve begrazing is essentieel voor de
biodiversiteit, maar houdt de ontwikkeling
van ooibos nooit helemaal tegen.”

Foto Bart Peters

Jaarrondbegrazing in de winter in de Millingerwaard
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Foto Bart Peters

Hoogwaterprojecten
en natuur in de
toekomst
Voor de lange termijn (tot 2100) wordt in het rivierbeleid
ten gevolge van de klimaatverandering uitgegaan van nog
hogere rivierafvoeren: maximaal 18.000 m3/s voor de Rijn
takken en 4.600 m3/s voor de Maas. Hierdoor kan de balans
tussen veiligheid en natuur uit evenwicht raken. Nu al is het
bij sommige hoogwaterprojecten (die nog uitgaan van maxi
maal 16.000 m3/s bij Lobith in 2015) een hele klus om de
landschapsecologische kwaliteit overeind te houden. Het
risico bestaat dat er te brede of te diepe geulen worden aan
gelegd die afbreuk doen aan het karakter van het rivieren
gebied. Ook de druk om projecten goedkoper te maken met
bijvoorbeeld extra diepe zandwinning, kan leiden tot kwali
teitsverlies. Er zit dus een bovengrens aan het evenwichtig
samengaan van natuurontwikkeling en hoogwaterprojecten.
Dijkverlegging – waardoor structureel meer ruimte binnen
de winterdijken ontstaat – blijft dus een belangrijke maat
regel. Het kan ook betekenen dat we in de verdere toekomst
lokaal wel weer eens op dijkverzwaring moeten terugvallen.

Een nieuwe economie
De realisatie van nieuwe natuurgebieden heeft langs de grote
rivieren ook geleid tot een nieuwe economie. In de Gelderse
Poort heeft in 15 jaar een verachtvoudiging van het aantal
bedrijven in de vrijetijdseconomie plaats gevonden. Langs
riviertrajecten met weinig natuurgebieden of slecht toe
gankelijke natuur lag deze groei zeker een factor 2 lager.

Voor meer info, zie het rapport “Openstelling loont” op
www.rijninbeeld.nl.
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Foto Bart Peters

Vooral de openstelling en de bereikbaarheid van de natuur
gebieden blijken hierbij belangrijke factoren. In het kader
van ‘Rijn in Beeld’ is onderzoek gedaan, waarbij de Gelderse
Poort en de Midden-IJssel zijn vergeleken (rapport “Openstelling loont”). Beide riviertrajecten kennen veel nieuwe
natuurgebieden, maar langs de Midden-IJssel zijn de uiterwaarden minder goed toegankelijk en bereikbaar. Dit vertaalt
zich in een veel minder sterk ontwikkelde recreatie- en vrijetijdssector.

Bezoek de gebieden
Het rivierengebied is inmiddels verrijkt met talloze nieuwe
natuurgebieden en inrichtingsprojecten die laten zien hoe de
toekomst van het rivierengebied er uit kan zien. De meeste
gebieden zijn vrij toegankelijke terreinen. Het rivierengebied
is daardoor veel beter beleefbaar dan 25 jaar geleden.
De bijgaande kaart geeft een overzicht van een 100 natuur
gebieden en aansprekende hoogwaterprojecten die u in de
meeste gevallen ook zelf kunt bezoeken.

Van een groot aantal natuurgebieden
zijn in het kader van ‘Rijn in Beeld’ en
‘Maas in Beeld’ uitgebreide gebiedsrapportages gemaakt. Deze zijn vrij
te downloaden op www.rijninbeeld.nl
en www.maasinbeeld.nl.

100 gebieden om zelf te bezoeken
IJssel
1. Vreugderijkerwaard
2. Engelse Werk
3. Windesheim
4. Buitenwaarden Wijhe
5. Vorchter waarden
6. Duursche Waarden
7. Fortmond, Roetwaarden
8. Welsumerwaarden
9. Katerstede
10. Hengforderwaarden
11. Ossenwaard Deventer
12. Veenoordkolk
13. Ravenswaarden
14. Rammelwaard/Sindernsche Klei
15. Cortenoever
16. Vaalwaard
17. Velperwaarden
Nederrijn/Lek
18. Bakenhof
19. Meinerswijk
20. Doorwerthsche Waarden
21. Schoutenwaard (Lexkesveer)
22. Bovenste Polder onder Wageningen
23. Blauwe Kamer
24. Palmerswaard
25. Amerongse Bovenpolder
26. Steenwaard
27. Goilberdinger en Culemborgerwaarden
28. Everdinger Waarden
Gelderse Poort
29. Geuzenwaard
30. Tolkamerreservaat
31. Lobberdensche Waard
32. Loowaard
33. Klompenwaard
34. Millingerwaard
35. Erlecomse Waard
36. Gendtse Polder
37. Bisonbaai/Groenlanden
38. Bemmelse Waard
39. Stadswaard Buiten Ooij
Waal
40. Weurtse Plaat
41. Beuningse Waarden/Ewijkse Plaat
42. Afferdensche en Deestsche Waarden
43. Leeuwense/Drutensche Waarden
44. Passewaaij, Tiel
45. Stiftse Uiterwaarden/Varikse Plaat
46. Heeseltsche Uiterwaarden/Nevengeul
Opijnen

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Hurwenensche Uiterwaarden
Gamerensche Waarden
Crobsche Waard
Breemwaard
Brakelse Benedenwaarden
Loevestein

Getijdenmaas
53. Mussenwaard
(Hedelse Benedenwaarden)
54. Hedelse Bovenwaarden
55. Oude Schans/Empelse Waard
56. Koornwaard
57. Zandmeren
58. Gewande
Bedijkte Maas
59. Buitenpolder Heerewaarden
60. Middelwaard Ravenstein
61. Keent
62. Kraaijenbergse Plassen-West
Zandmaas
63. Gebrande Kamp
64. Oeffelter Meent/Maasheggen
65. De Baend
66. Stalberg
67. Eikenweerd
68. Broekhuizerweerd
69. Barbara’s Weerd
70. Raaijweide
71. Océ-Weerd
72. Blericker Nak
73. Romeinenweerd
74. Maasveld Tegelen
75. Berckterveld
76. Weerdbeemden
77. Rijkelse Bemden

Maasplassengebied
78. Asseltse Plassen
79. Bouxweerd
80. Stadsweide Roermond
81. Smalbroek
82. Isabellegreend/Ooldergreend
83. Lus van Linne
84. Koningssteen
85. De Brandt
86. Laakerweerd/Molenplas (Stevol)
Grensmaas
87. De Rug van Roosteren
88. Bichterweerd (B)
89. Elba
90. Kerkeweerd (B)
91. Maasbemdergreend (B)
92. Maaswinkel (B)
93. Project Meers
94. Weerdverlaging Herbricht
95. Hochter Bampd
96. Grensmaasproject Itteren
97. Grensmaas Borgharen/
Bosscherveld
Bovenmaas
98. Kleine Weerd
99. Pietersplas
100. Eijsder Beemden
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Ooievaar 2.0
Acties voor de komende jaren
Het herstel van het rivierengebied is inmiddels de fase van
proefprojecten en voorbeeldterreinen ruimschoots voorbij.
De komende jaren zal een nieuwe slag kunnen worden
gemaakt, waarbij schaalvergroting, de daadwerkelijke
realisatie van de grote hoogwaterprojecten en het herstellen
van nog ontbrekende schakels centraal dient te staan.
Rijn in Beeld en Maas in Beeld leveren hiervoor enkele hand
reikingen aan:
•

-

-

•

-	

-	

•

-	

-	

Investeren in wat werkt
Een hernieuwd elan voor de realisatie en uitbreiding
van nieuwe natuurgebieden langs de grote rivieren
(verwerving van landbouwgrond als natuurgebied).
Steek de schaarse middelen in landschapsecologische
concepten die werken en investeer in hoogwaardige
natuur.
Uitvoerende partijen: provincies, natuurbeheer
organisaties, Ministrie van EL&I en Dienst Landelijk
Gebied, particuliere delfstofwinbedrijven
Uitvoerende kaders: de Ecologische HoofdStructuur
(EHS), NURG
Kwaliteit
Investeer in de kwaliteit van de grote inrichtings
projecten. Deze kunnen slechts eenmaal goed aangelegd
worden, maar vormen wel de blauwdruk voor de natuur
van de toekomst. Gemiste kansen zijn later nauwelijks
meer te herstellen.
Uitvoerende partijen: Rijkswaterstaat, provincies,
natuurbeheerorganisaties, particuliere delfstofwin
bedrijven en de Dienst Landelijk Gebied
Uitvoerende kaders: grote hoogwaterprojecten van
o.a. “Ruimte voor de Rivier”, de Maaswerken, NURG,
“Meer Maas” en de Kaderrichtlijn Water.
Systeemeigen inrichting
Leg in dit verband geulen, oevers en structuren aan
die echt passen bij de kenmerken en de processen van
het betreffende riviertraject, bijvoorbeeld stromende
geulen langs de Waal en Noordelijke IJssel, moerasland
schappen langs de Nederrijn, ondiepe kwelgeulen langs
de Zandmaas en droge grindlandschappen langs de
Grensmaas.
Uitvoerende partijen: provincies, Rijkswaterstaat,
natuurbeheerorganisaties, particuliere delfstofwin
bedrijven en de Dienst Landelijk Gebied
Uitvoerende kaders: grote hoogwaterprojecten van
o.a. “Ruimte voor de Rivier”, de Maaswerken, NURG
en “Meer Maas” en de Kaderrichtlijn Water.

•

-	

-	

•

-	
-	
•

-	
-	
•

-	

-	
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Stromende geulen en ondiep moeras
Herstel de natte tak van het rivierenlandschap, enerzijds
door stromende geulen aan te leggen langs de Waal, de
Noordelijke IJssel en de Getijdenmaas, maar anderzijds
ook door riviermoerassen te ontwikkelen langs o.a.
de Nederrijn, de Bedijkte Maas, in het Benedenrivieren
gebied en in binnendijkse gebieden. Hiermee kunnen
belangrijke ontbrekende schakels in de fauna terugge
bracht worden, zoals stroomminende vissen, de Otter en
vogels als de Kwak, de Zwarte Ooievaar en de Zeearend.
Uitvoerende partijen: provincies, natuurbeheer
organisaties, Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat,
delfstofwinbedrijven en de Dienst Landelijk Gebied
Uitvoerende kaders: grote hoogwaterprojecten van
o.a. “Ruimte voor de Rivier”, de Maaswerken, NURG
en project “Meer Maas” (Natuurmonumenten) en de
Kaderrichtlijn Water.
Actief zand
Herstel de droge tak van het rivierenlandschap door
langs de rivieren processen van zandafzetting en
oeverwalvorming te herstellen. Ga in dit verband door
met het verwijderen van de verharde bestortingen uit
oevers van de Maas, IJssel en Nederrijn, waardoor weer
rivierstrandjes kunnen ontstaan en zand beschikbaar
komt voor oeverwalprocessen.
Uitvoerende partijen: Rijkswaterstaat (i.s.m.
Waterschappen, DLG en Natuurbeheerorganisaties)
Uitvoerende kaders: de Kaderrichtlijn Water.
Doorstroombaar ooibos
De komende jaren is extra aandacht nodig voor de
ontwikkeling en het behoud van ooibossen langs onze
rivieren. Waar kan ooibos ontstaan en waar niet gelet
op de hoogwaterveiligheid? Vanuit Rijn in Beeld wordt
geadviseerd om langs de Rijntakken in te zetten op een
areaal van minimaal 3.000 ha binnen een zoekgebied
van 10.000 ha waar ooibos mag groeien (van verschil
lende leeftijden en op wisselende plekken).
Uitvoerende partijen: Rijkswaterstaat, provincies
en de gezamenlijke natuurbeheerorganisaties.
Uitvoerende kaders: project Stroomlijn, Natura 2000.
Verbinding rivier en zee
Breng de verbinding tussen de rivier en de zee op gang
voor trekvissen als Zalm en Steur, door de Haringvliet
sluizen op een kier te zetten (herstel zoet-zoutgradiënt
en migratie), gevolgd door het herstel van gedempte
getijdenwerking in de Biesbosch.
Uitvoerende partijen: Rijkswaterstaat, provincies,
Wereld Natuur Fonds en de gezamenlijke natuur
beheerorganisaties.
Uitvoerende kaders: Kierbesluit en landelijk
natuurbeleid.
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