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Plan Ruimte voor Levende Rivieren
Natuur is onze bondgenoot. Een natuurlijk rivierengebied 
is een mooie omgeving waar mensen kunnen genieten. 
Natuur is ook een bondgenoot die ons beschermt 
tegen hoogwaterstanden in de rivieren als we haar 
bijvoorbeeld meer ruimte geven in het winterbed. Plan 
Levende Rivieren – dat in 1992 werd gelanceerd en de 
basis vormde voor het overheidsprogramma Ruimte 
voor de Rivier – heeft laten zien dat dat werkt. Onder 
andere in de Millingerwaard leverde het zo natuurlijk 
mogelijk afgraven van de uiterwaarden een enorme 
kwaliteitssprong van het landschap op, wat weer kansen 
bood voor de recreatiesector. Daarnaast leverde de 
herinrichting van het gebied naast hoogwaterveiligheid, 
grondstoffen op en inkomsten voor kleiwinners. In 
een prachtig natuurlijk landschap waarin de natuur en 
recreatie floreert vinden zelfs toppredatoren als de otter 
en zeearend nieuw leefgebied.

Maar we zijn nog niet klaar; de natuur in het 
rivierengebied staat er nog niet overal goed op. 
Populatieherstel van trekvissen als de zalm en steur  
is nog niet gerealiseerd en het icoon van onze rivieren 
– de zwarte ooievaar – is nog steeds niet teruggekeerd. 
Ook staan we voor een grote nieuwe uitdaging als 
gevolg van klimaatverandering; meer extreme lage en 
hoge waterstanden in de rivieren. 

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK 
Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, 
LandschappenNL en de Natuur en Milieufederaties 
besloten een nieuwe visie ‘Ruimte voor Levende 
Rivieren’ op te schrijven, met nieuwe ideeën en 
aanvliegroutes hoe de natuur in het rivierenlandschap 
nog robuuster én mooier te maken. Voortbouwend 
op de eerdere integrale successen van Levende 
Rivieren, maar waarbij we natuurontwikkeling nu ook 
combineren met andere duurzame riviergebonden 
functies, zoals scheepvaart en woningbouw. 
Natuurlijke oplossingen zoals bijvoorbeeld het 
aanleggen van stromende nevengeulen kan rivieren 
bevaarbaar houden in tijden van lage waterstanden, 
cruciaal voor onze scheepvaart. En woningbouw is 
een kapitaalkrachtige sector die rivierverruiming 
en natuurontwikkeling kan financieren en – mits 

goed toegepast – mensen en natuur met elkaar kan 
verbinden.

En dat is niet alleen bij ideeën van de 
natuurorganisaties gebleven. Door samen te werken 
met verschillende sectoren aan de invulling van onze 
nieuwe visie ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ laten we 
zien welke functiecombinaties mogelijk en gewenst 
zijn en welke ruimtelijke ingrepen en afspraken (de 
zogenaamde ontwerpprincipes) daarvoor nodig zijn. 
In dit proces is duidelijk geworden dat er behoefte is 
aan een lange termijn en integrale aanpak welke meer 
ruimte schept voor duurzame functiecombinaties. Een 
aanpak waarvan wij gezamenlijk de contouren hebben 
geschept en hebben geconcretiseerd in uitgewerkte 
functiecombinaties, ambitiekaarten en met onderzoek 
verder hebben uitgewerkt voor onder andere de 
scheepvaart. De uitgewerkte functiecombinaties 
bevatten de uitgangspunten en wensen voor levende 
rivieren per sector. De natuurambitiekaarten laten 
voor verschillende riviertrajecten in detail zien 
hoe we natuur dynamischer en robuuster kunnen 
maken en waar we kansen zien voor verbinding en 
rivierverruiming. Onze groen-blauwe ambities en de 
kansen voor functiecombinaties zijn samengevat in de 
afsluitende inspiratiekaart. 

De plannen die we presenteren zijn geen blauwdruk 
voor het rivierenlandschap maar een uitnodiging; 
een uitnodiging om samen met andere stakeholders 
in het rivierengebied zoals de scheepvaart, de 
woningbouw, de landbouw, de delfstofwinners, de 
recreatiesector en natuurlijk ook overheidsinstanties 
zoals Rijkswaterstaat, meer ruimte te scheppen voor 
levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen 
veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Natuurlijke oplossingen zijn een essentieel in de 
ruimtelijke opgaves voor het riviergebied. Natuur is 
geen sluitpost op de begroting of een welkome gast bij 
de eerste brainstorm over een herinrichtingsopgave. 
De natuur als belanghebbende, maar ook als drager 
van oplossingen verdient een ‘vaste plek aan tafel’ in 
het nieuwe beleidskader Integraal Rivier Management. 

RUIMTE VOOR LEVENDE RIVIEREN

De visie ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ 

staat voor meer robuuste riviernatuur in 

Nederland. Met goede verbindingen tussen 

natuurgebieden (langs en dwars op de rivier 

en internationaal), gevarieerde rivierdynamiek 

(inclusief overstromingsvlaktes) en een goede 

kwaliteit van het onderwaterleven (inclusief 

stromende nevengeulen). Ruimte voor 

Levende Rivieren laat zien dat met natuur 

als bondgenoot, er meerwaarde gerealiseerd 

kan worden voor verschillende sectoren zoals 

scheepvaart, woningbouw, landbouw, recreatie, 

delfstofwinning, hoogwaterveiligheid én natuur. 

Zo draagt de opvolger van Levende Rivieren bij 

aan een veilig, economisch sterk en mooi 

Nederlands rivierenlandschap. 

Meer informatie: www.levenderivieren.nl

Illustratie: Flux©
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RUIMTE VOOR LEVENDE 
RIVIEREN SYNTHESE
‘Denkend aan Holland zie ik gekanaliseerde rivieren traag door oneindige 
maisakkers gaan.’ Dat was 25 jaar geleden over het algemeen de staat van het 
Nederlandse rivierengebied. Mede door de in 1992 uitgebrachte visie Levende 
Rivieren is het beeld van ons rivierenlandschap gekanteld: in de afgelopen 25 
jaar is zo’n 12.000 hectare nieuwe riviernatuur gerealiseerd. Maisakkers maakten 
plaats voor ooibossen, nevengeulen en stroomdalgrasland. De visie Levende 
Rivieren markeerde zo de herontdekking van riviernatuur als drager voor andere 
riviergebonden functies, zoals delfstofwinning en hoogwaterveiligheid, en daarmee 
ook de inrichting van het rivierengebied als geheel.

Die inrichting is geen eenvoudige optelsom van alle eisen en wensen zoals 
scheepsvaart, delfstofwinning, woningbouw, veiligheid, landbouw, natuur en 
recreatie, maar vraagt een uitgekiende verbindende strategie. De eerder genoemde 
functies maar ook actuele thema’s verbindende strategie. Droogte en erosie van 
het zomerbed vragen om een integrale benadering die past bij het natuurlijke 
riviersysteem. Meer ruimte voor de rivier is daarbij essentieel en motor voor 
integratie. De ingezette kanteling van eeuwenlang ruimte aan de rivier ontnemen 
naar het creëren van meer bewegingsruimte moet worden doorgezet om een 
duurzame inrichting van het rivierengebied te bereiken.

Een duurzame inrichting van het rivierengebied betekent ook dat we keuzes 
moeten maken: welke accenten leggen we per riviertraject? Dit vraagt om regionale 
visies, maar ook om lokaal maatwerk. Daarbij zijn goede en soms innovatieve 
koppelingen nodig met andere functies en de zich voltrekkende transities op 
het gebied van landbouw, klimaat en transport. Alleen zo kunnen alle gewenste 
functies duurzaam aan het riviersysteem gekoppeld blijven. Wellicht kunnen we 
dan over 25 jaar dichten: ‘Denkend aan Holland zie ik een brede riviervlakte vrij 
door een verweven landschap gaan.’

HET OPTIMAAL AANHAKEN BIJ VISIES, 
PLANNEN EN UITVOERING VAN BELEID

INTEGRALE FINANCIERING RIVIER-
VERRUIMING EN NATUURONTWIKKELING VERRUIMING EN NATUURONTWIKKELING 
DOOR MIDDEL VAN WONINGBOUWDOOR MIDDEL VAN WONINGBOUW

NATUURONTWIKKELING 
VOOR VERGROTING 
BELEEFBAARHEID

BESTAANDE SAMENWERKINGS-
VERBANDEN BENUTTEN EN 
NIEUWE VERBANDEN CREËRENNIEUWE VERBANDEN CREËREN

RIVIERVERRUIMING VOOR 
HOOGWATERVEILIGHEID EN BEHEER- 
EN ONTWIKKELRUIMTEEN ONTWIKKELRUIMTE

BENUTTEN MEER NATUURLIJK 
RIVIERSYSTEEM VOOR VERBREDING 
AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING

VOORBEELDEN VAN KANSEN EN MOGELIJKHEDEN 

VOOR LEVENDE RIVIEREN

DUURZAME AANPAK BODEMEROSIE 
VOOR SCHEEPVAART, NATUUR EN 
ANDERE FUNCTIES

SYNTHESEPROFIEL
illustratieve doorsnede waarin de zes rvlr sector posters worden ingepast in het gebied van levende rivieren door middel van enkele voorbeelden

ontwikkelruimteontwikkelruimte

dijkverhoging

ruimte voor

recreatie

ruimte voor

productie

dijkverlegging

ruimte voor

scheepvaart

de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te

scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en

recreëren. voor de zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en delfstofwinning - zijn

leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl



RUIMTE VOOR LEVENDE EN BEVAARBARE RIVIERENRUIMTE VOOR LEVENDE EN BEVAARBARE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN SCHEEPVAARTLEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN SCHEEPVAART

NATUUR
• goede veRbiNdiNgeN TUsseN NATUURgebiedeN (lANgs de RivieR eN dwARs op de RivieR)

• veRdUbbeliNg Typische RivieRNATUUR; dAT komT NeeR op gRoei vAN TeN miNsTe 15.000 
hecTARe NATUUR (ook om voldoeNde hAbiTAT Te hebbeN eN voldoeNde vARiATie biNNeN

de deelgebiedeN).
• goede omsTANdighedeN vooR heT oNdeRwATeRleveN (oNdeR meeR iN

oNdeRwATeRReseRvATeN)  
• eeN keTeN vAN (vRijwel) peRmANeNT meesTRomeNde NeveNgeUleN om de cA 10 km vAN

heT RivieRTRAjecT meT voldoeNde leNgTe (miNimAAl 1,5 km) om golveN eN zUigiNg   
vANUiT de RivieR Te miNimAliseReN;

• coNTiNUïTeiT vAN sTRomiNg (vismigRATie, TempeRATUUR);
• diveRsiTeiT iN sTRomiNgscoNdiTies iN plAATs eN Tijd; wAARbij eR ook bij lAge AfvoeReN

(< 1250 m3/s) deleN zijN meT eeN sTRoomsNelheid > 50 cm/s;
• sTilsTAANd wATeR vooRkomeN om beziNkeN vAN fijN mATeRiAAl Te vooRkomeN;
• AANwezigheid vAN dood hoUT;
• NieT Teveel veRsToRiNg dooR bijvooRbeeld scheepsschRoeveN.

• gevARieeRde RivieRdyNAmiek (pAsseNd bij de eigeNschAppeN vAN de RivieR)
• NATUURlijke eRosie- eN sedimeNTATiepRocesseN;
• geeN veRdRogiNg dooR iNsNijdiNg zomeRbed;
• geeN bepeRkiNg vAN oveRsTRomiNgsfReqUeNTie UiTeRwAARdeN;

• diveRsiTeiT AAN hAbiTATs, iNclUsief oveRsTRomiNgsvlAkTes, lAAgdyNAmische moeRAsseN, 
pioNieRsiTUATies eN (hARdhoUT) ooibosseN. 

SCHEEPVAART
• goede bevAARbAARheid (bReedTe eN diepTe) vAN de RivieR vooR de oveReeNgekomeN

scheepvAARTklAsseN, ook bij lAge wATeRsTANdeN;
• sTReveN NAAR geeN dAliNg vAN de wATeRsTANd bij middelbARe eN lAge RivieRsTANdeN / of

vANAf middelbARe RivieRsTANdeN eN lAgeR;
• geeN plAATselijke (meeRdAAgse) AANzANdiNg Als gevolg vAN iNgRepeN;
• AdeqUAAT eN AcUUT bAggeReN bij oNveRwAchTe AANzANdiNg Als gevolg vAN eeN iNgReep;
• gRilligheid eN  discoNTiNUïTeiT vAN de RivieRbodem vooRkomeN;
• hiNdeRlijke zijsTRomiNg vooRkomeN;
• 150m bReedTe vAARgeUl;
• 2,80 bij olR =  miNimAAl 2,80 vAARdiepTe bij oveReeNgekomeN lAge RivieRsTANd

(olR);
• gemiddelde 4m pRofieldiepTe oveR eeN bReedTe vAN 150m bij olR.

UITGANGSPUNTEN EN WENSEN

Het probleem van bodemerosie manifesteert zich steeds sterker door de toenemende droogtes 
en lage waterstanden. Scheepvaart en natuur hebben een gemeenschappelijk belang dit aan te 
pakken. Beiden pleiten voor een een integrale aanpak van het riviersysteem bij ingrepen en roepen 
op te blijven werken aan oplossingen die beide doelen dienen; levendige én bevaarbare rivieren. 
Zowel scheepvaart als natuur stellen hoge eisen aan het functioneren van de grote rivieren. Voor 
beide functies speelt continuïteit (in tijd en ruimte) een belangrijke rol. Voor scheepvaart betekent 
dit dat de bevaarbaarheid voor de toegelaten CEMT-klasse over een riviertraject gewaarborgd 
moet blijven. Voor natuur betekent dit dat riviergebonden plant- en diersoorten langs de hele 
lengte van de rivier en door het jaar heen over geschikte habitats dienen te beschikken. Er moet 
dus samen naar de toekomstige bevaarbaarheid van de rivieren worden gekeken.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENDE EN BEVAARBARE RIVIEREN

AANPAKKEN VAN AANPAKKEN VAN 
BODEMEROSIEBODEMEROSIE

PIEKAFVOEREN EN PIEKAFVOEREN EN 
LAGE WATERSTANDEN LAGE WATERSTANDEN 

BEPERKENBEPERKEN

HERSTELLEN VAN HERSTELLEN VAN 
ONDERWATERNATUURONDERWATERNATUUR

ANTICIPEREN ANTICIPEREN 
OP VARIËRENDE OP VARIËRENDE 

WATERSTANDWATERSTAND

BEVAARBARE BEVAARBARE 
NATUURLIJKE NATUURLIJKE 

RIVIERRIVIER

• discoNTiNUïTeiT, oeveRAfkAlviNg

& AANzANdiNg bepeRkT eN/of

beheeRsbAAR;
• NedeRRijN woRdT miNdeR iNTeNsief

bevAReN dAN de wAAl eN gRoTe schepeN

mijdeN NedeRRijN; dAARom is eR meeR

RUimTe vooR dyNAmiek mogelijk (mAAR

de NedeRRijN is gesTUwd);
• lokAle AANzANdiNg eN eRosie moeT

vooR heT goed bevAARbAAR hoUdeN

woRdeN AANgepAkT eN vRAAgT om

locATiespecifiek mAATweRk, d.m.v. 
RivieRveRRUimiNg eN/of sUppleTies eN

bAggeReN.

• scheepvAART: behoUd vAN voldoeNde

vAARgeUldiepTe (sTReefdiepTe 2,8m) 
wAARbij dwARssTRomiNg eN NeRiNg

miNimAAl zijN;
• NATUUR: voldoeNde sTRomiNg;
• NATUUR: beziNkiNg slib bepeRkeN;
• NeveNgeUleN combiNeReN meT iNgReep

iN de hoofdgeUl, bijvooRbeeld: 
UiTsTRoom AchTeR lANgsdAm leggeN

of TRAjecT NeveNgeUl combiNeReN meT

eeN veRsmAlliNg vAN heT zomeRbed

dooR kRibveRleNgiNg;
• kANseN eN veRwAchTiNgeN vooR

iNNovATie iN de scheepvAART, zoAls

AUToNoom vAReN meT efficiëNTe mAAR

veRANdeReNde vAARRoUTes.

gevAlleN bomeN mogeN geeN

hiNdeR veRooRzAkeN bij de

scheepvAART zoAls schRoefschAde. 
bij AfdRijveN RichTiNg vAARgeUl

moeT AcTie woRdeN oNdeRNomeN

dooR:
• A.  AfvANg vAN bomeN dAAR

wAAR NeveNgeUl iN hoofdgeUl

sTRoomT;
• b. fixeReN/veRANkeReN vAN

gevAlleN bomeN;
• c. AcUUT wAARschUwiNgs-

sysTeem/opRUimiNgssysTeem

dooR NATUURbeheeRdeR.

• keUze TUsseN bevAARbARe eN

oNbevAARbARe NeveNgeUleN;
• dooR heT AANleggeN vAN

dRempels TUsseN NeveNgeUl

eN RivieRbed sTRomeN

NeveNgeUleN bij lAge

wATeRsTANdeN NieT mee om

voldoeNde vAARdiepTe iN

RivieRbed Te behoUdeN.

• wATeRReTeNTie dooR slimme

slUizeN;
• veRhogeN gehele wATeRkolom;
• veRlAgeN vAN dRempels;
• zie ook: sTUwpAsseReNde

NeveNgeUleN (pRojecT Rws)

• sTReveN NAAR eeN bevAARbARe

NATUURlijke RivieR. vooR

scheepvAART opgesTelde

AdviezeN (zoAls: “vloT

eN veilig vAARweggebRUik

bij NATUUR(vRieNde)lijke

oeveRs) zijN bij de AANleg

vAN vRij eRodeNde oeveRs

UiTgANgspUNT;
• zolANg oNdeRzoek Rws

piloT lANgsdAmmeN Nog NieT

is AfgeRoNd zijN eR  AlleeN

Nog vooRlopige coNclUsies

Te TRekkeN. dAARom is

TeRUghoUdeNdheid gebodeN

bij beooRdeliNg. dAARNAAsT

is impAcT op oeveRs NieT

meegeNomeN iN oNdeRzoek;
• vRij eRodeeRbARe oeveRs.

verlagen van zomerkades en

uiterwaarden zodat uiterwaarden

weer vaker overstromen. hierdoor

neemt de stroomsnelheid in de rivier

af en daarmee het eroderend effect. 
bij deze maatregel kan suppletie een

aanvullende maatregel zijn waar

nodig voor het goed bevaarbaar

houden van de rivier.

ingreep: gebieden die

nu niet bij de rivier

horen toevoegen

aan afvoergebied als

tijdelijke retentie met en

uitstroom.

ingreep: omgevallen

bomen laten liggen

in uiterwaarden en

nevengeulen waardoor

areaal onderwaternatuur

wordt vergroot en

verrijkt.

ingreep: water boven-
strooms langs beekkoppen

langer vasthouden door

inrichting van sponzen

door meer kronkeling en/
of meer vegetatie.

ingreep: kleinere

hoeveelheden water

via vrijwel permanent

meestromende nevengeulen

door uiterwaarden leiden.

ingreep: sturen  
in  waterstand en

doorstroomdagen door

verandering in stuwbeheer.

ingreep: waar mogelijk

verwijderen van stenige

oevers langs de rivier en

(nog) geen langsdammen

plaatsen

ingreep: scheepvaart is gebaat bij

het stoppen van verdere erosie door

pilots met als doel het omhoog

brengen van de gehele waterkolom. 
voor een optimale bevaarbaarheid

is aanpak van de huidige obstakels

ook nodig.

1. DOOR EEN INTEGRALE 
AANPAK VAN HET  RIVIER-
SYSTEEM

1. AANLEGGEN VAN 
RETENTIEGEBIEDEN

1. VRIJ SPEL DODE 
BOMEN

2. OPLOSSINGEN DIE ZOWEL 
SCHEEPVAART ALS NATUUR 
DIENEN

2. AANLEGGEN VAN 
SPONSGEBIEDEN

2. MEESTROMENDE 
NEVENGEUELEN 

SLIMME/INNOVATIEVE 
INTERVENTIES

VRIJE 
(GECONTROLEERDE) 
ERODERENDE OEVERS

PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN SCHEEPVAART
illustratieve doorsnede waarin scheepvaart wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren

de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te

scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en

recreëren. voor de zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en delfstofwinning - zijn

leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl



RUIMTE VOOR LEVENDE EN BELEEFBARE RIVIERENRUIMTE VOOR LEVENDE EN BELEEFBARE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN RECREATIELEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN RECREATIE

VERBINDINGEN
• behoefte aan mogelijkheid voor (kleine) vaar-, wandel- 

en fietsrondjes; hier routes op aanpassen;
• koppelen van zomerkadeverlaging of nieuwe ecologische

verbindingen aan kleine vaar-, wandel- en fietsrondjes;
• ontwikkeling van meestromende nevengeulen waar als

afwisseling gevist kan worden;
• bevorderen van bereikbaarheid per openbaar vervoer

om recreatie en natuur zowel te verbinden als ook te

zoneren; 
• ontwikkelen van doorgaande routes door de

uiterwaarden, via pontjes etc., te verbinden met ov-
haltes;

• bevorderen van bereikbaarheid per openbaar vervoer; 
• faciliteren van elektrisch varen;
• gebieden zijn vrij toegankelijk voor wandelaars tenzij

andere functies dit verhinderen;
• zowel goed toegankelijke paden als struinnatuur voor

wandelaars;
• afhankelijk van de aard van de uiterwaard een passende

wandelstructuurkiezen: ladder-  ofspinnenwebstructuur, 
voor zowel ommetjes als lange-afstandwandelingen; 

• wandelpaden scheiden van  ander verkeer. (tijdelijk) niet

toegankelijke gebieden zijn passeerbaar door pad aan

dijk- of rivierzijde, o.a. voor lange-afstandwandelaars; 

• naast zonering ook fasering toepassen: bijvoorbeeld ‘s
zomers open voor recreatie, maar ’s winters dicht voor

pleisterende watervogels.

FACILITEITEN
• jachthavens als natuureducatie-punt en multi-

functionele knooppunten in vaarnetwerk en voor andere

vormen van recreatie, zoals wandelen; 
• behoefte aan toename van visplekken langs de rivier

die toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer

(bijvoorbeeld bij veerstoepen). nieuwe vislocaties slim

positioneren, niet nabij kwetsbare natuurgebieden;
• dijkverleggings- en versterkingstrajecten als

meekoppelkans om toegankelijkheid en inrichting van

wegprofiel op de dijken te optimaliseren;
• betere parkeergelegenheden voor langzaam verkeer;
• verblijfsrecreatie en andere horeca als kleine

economische bijdrage aan natuur;
• behouden van voldoende veerpontjes om de rivier te

kunnen oversteken.

BEWUSTWORDING
• opstellen gedragsregels, bewustwording van recreanten

en daarop aansluitende campagne;
• gezamenlijk boodschap formuleren en inzetten in lobby, 

elkaar op de hoogte houden van kansen en elkaar vinden

voor versterking op kritieke beslismomenten;
• verstoring en zonering: opstellen van  richtlijnen/

framework voor wetlandwachten en lokale vogel- 
en natuurclubs voor bevorderen dialoog tussen

recreatiesector en natuurorganisaties.

UITGANGSPUNTEN EN WENSEN

Samen streven we naar een beter en mooier aaneengesloten rivierenlandschap door 
natuurontwikkeling en minder barrières op cruciale plekken. Zowel voor ecologische 
corridors als recreatieve verbindingen. Dus minder prikkeldraad en hekken en meer 
als natuur ingerichte (publieke) gronden. Hierbij vergroten we de aantrekkelijkheid en 
beleefbaarheid van het rivierengebied met aandacht voor kwetsbare natuur(ontwikkeling). 
Zonering is daarbij essentieel, en wordt bij voorbaat gestuurd door bewustwording, sociale 
normen en natuurlijk barrières. Wanneer de riviernatuur voldoende ruimte krijgt, is deze 
robuust genoeg om recreatie een ruime plek te bieden.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENDE EN BELEEFBARE RIVIEREN

BEREIKBAARHEID BEREIKBAARHEID 
& TOEGANKELIJKHEID& TOEGANKELIJKHEID

NATUUR-NATUUR-
ONTWIKKELINGONTWIKKELING

EN BELEEFBAARHEIDEN BELEEFBAARHEID

CONTINUÏTEIT &CONTINUÏTEIT &CONTINUÏTEIT &
VERBINDINGENVERBINDINGENVERBINDINGEN

ZONERING NATUUR ZONERING NATUUR 
EN RECREATIEEN RECREATIE

BRANDING & BRANDING & 
COMMUNICATIECOMMUNICATIE

• negatieve effecten beperken (verkeers-/
parkeerdrukte; verstoring etc.) daarbij

in kaart brengen met welke scenario’s
rekening gehouden dient te worden;

• maak stuwen passeerbaar voor fietsers en

voetgangers;
• behoud veerpontjes en frequente

dienstregeling voor voldoende

oversteekmogelijkheden;
• scheid fietspaden (met ruimte voor

wandelaars) van wegen voor autoverkeer.

• rivierhout voegt extra (wildernis) 
beleving toe;

• ontwikkeling van business cases met

wederzijds voordeel voor recreatie en

natuur;
• oplossingen in kaart brengen voor de

dekking van de kosten van investeringen

en beheer ten behoeve van een optimale

mix van natuur, recreatie, beleving en

toerisme.

• opheffen van belemmeringen ten behoeve van

bewegingsvrijheid van fauna en recreanten;
• denk bij aanleggen nevengeulen aan

toegankelijkheid en daarom aan mogelijkheid

voor aanleg van bruggetjes;;
• faciliteer aansluiting bij cultuurhistorische

plekken, musea en dorpen;
• zorg voor mogelijkheid van dagtochten

waarbij recreant de natuurlijke corridor

van de rivier kan ervaren;
• aanleg stuwpasserende nevengeulen voor

vis en kanovaarder.

ingreep: faciliteren en verbeteren

van toegankelijkheid van recreatief

waardevolle gebieden langs de rivieren

ingreep: financier vanuit recreatiesector

voor natuurontwikkeling zodat

uiterwaarden toegankelijker, 
aantrekkelijker en beleefbaarder

worden

ingreep: optimaal combineren

van ecologische en recreatieve

verbindingen, met inachtneming van

natuurwaarden

ingreep: optimaliseren van zonering

tussen natuur en recreatie ter

bevordering van ervaring van rust door

zowel mens als dier

ingreep: het natuurgerichte concept

van ruimte voor levende rivieren

beter benutten door het bereiken van

doelgroepen en het versterken van

duurzame recreatie

• onderzoeken op welke wijze verschillende

recreatievormen (zowel intensieve als

extensieve recreatie) en natuurkwaliteit

elkaar niet in de weg staan, waarbij

zoveel mogeljk gebruik wordt gemaakt van

natuurlijke barrières (bijvoorbeeld door

dichte struwelen en waterpartijen) en

sturing van gedrag door bewustwording;
• zonering zowel ruimtelijk (bijvoorbeeld

kwetsbare terreinen en rustgebieden voor

wild) als in tijd (bijvoorbeeld tijdens

broedseizoen of gedurende werkzaamheden);
• aanleg van openbare aanlegsteigers voor

pleziervaart.

• draagvlak creëren binnen de

recreatieve sector en gebruikers, om

doelen van ruimte voor levende rivieren

te bereiken.

opstappunt/hub

lange afstandswandeling

LEGENDA

PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN RECREATIE
illustratieve doorsnede waarin recreatie wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren

de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te

scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en

recreëren. voor de zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en delfstofwinning - zijn

leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl



RUIMTE VOOR LEVENDE EN LEVERENDE RIVIEREN EN LEVERENDE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN DELFSTOFWINNINGLEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN DELFSTOFWINNING

KLEIWINING
voortzetting van de samenwerking met de grof-keramische

industrie en andere klei-verwerkende bedrijven met de

crn vindt plaats via de branchevereniging knb, individuele

bedrijven en samenwerkingsverbanden:
• reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting zoals

in de levende rivieren visie (1992) en herbevestigd door

smart rivers;
• streven naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing

van de grondstof;
• stimuleren van een zo gering mogelijke milieudruk

(energie, water, transport etc);
• de kleivoorraden zijn in principe voldoende. deze nemen

in de uiterwaarden van de rivieren gestaag af. naast

de voorraad in de uitwaarden is ook in binnendijkse

gebieden en enkele specifieke riviertrajecten voorraad

aanwezig;
• klei is een hernieuwbare grondstof;
• het resultaat is een gebiedsontwikkeling van gemiddeld

circa 85 hectare per jaar.

ZAND EN GRINDWINNING
voortzetting van de samenwerking van de zand- en

grindwinningsbedrijven met de coalitie rivieren natuurlijk

(crn) vindt plaats via de branchevereniging cascade, 
individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden:
• hergebruik en recycling van materialen kan in de

toekomst naar schatting in 15-20% van de behoefte

aan bouwgrondstoffen voorzien;
• streven naar zelfvoorziening in bouwgrondstoffen, 

voor zover dat past binnen de hier benoemde

uitgangspunten;
• toepassing van uitgangspunten van duurzame winning

(cascade leden);
• duurzame zandwinning draagt bij aan de duurzame

ontwikkelingsdoelen  15 en 17 van de vn;
• het winvolume en de winningsdiepte worden gerelateerd

aan de totale exploitatie van kosten en baten, waarbij

ook mogelijkheden van cofinanciering worden verkend; 
• de nog in voorbereiding zijnde projecten in het

uiterwaardengebied leveren een substantiële bijdrage

aan het areaal riviernatuur en versterken de ruimtelijke

kwaliteit van het landschap. deze worden getoetst aan

de leidende ontwerpprincipes voor riviernatuur, opdat

deze actief bijdragen aan het herstel van de gewenste

rivierdynamiek (zoals meestromende nevengeulen) en

duurzame bodemligging zoals beschreven in de ruimte

voor levende rivieren visie;

• voor toekomstige projecten worden ook nieuwe

binnendijkse locaties verkend en functiecombinaties met

bijvoorbeeld recreatie en wonen, watermanagement, 
energie en natuur;

• het resultaat is een gemiddelde gebiedsontwikkeling van

ca 200-300 hectare per jaar. 

UITGANGSPUNTEN EN WENSEN

In de afgelopen 25 jaar zijn talrijke projecten gestart of gerealiseerd die blijk geven 
van de succesvolle samenwerking tussen de in de Coalitie Rivieren Natuurlijk (CRN) 
vertegenwoordigde natuur- en milieuorganisaties en de delfstoffenwinningsector. 
Voorbeelden liggen o.a. in de Gelderse Poort, langs de Grensmaas en in aangrenzende 
binnendijkse gebieden. Van de circa 12.000 hectare die aan nieuwe natuur in het 
rivierengebied is gerealiseerd, is de delfstoffenwinning bij een substantieel deel betrokken 
geweest. Nu een aantal grote projecten hun afronding nadert, is het de vraag hoe we tot 
nieuwe afspraken komen. Gezamenlijk streven: delfstoffenwinningsprojecten dragen in de 
komende 25 jaar bij aan een aantrekkelijk en ecologisch vitaal rivierenlandschap.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENDE EN LEVERENDE RIVIEREN

RELIËFVOLGENDERELIËFVOLGENDE
KLEIWINNINGKLEIWINNING

HOOGWAARDIGE HOOGWAARDIGE 
TOEPASSING GRONDSTOFTOEPASSING GRONDSTOF

SAMENWERKINGS-SAMENWERKINGS-
VERBANDENVERBANDEN

BINNEN- EN BINNEN- EN 
BUITENDIJKSEBUITENDIJKSE

FUNCTIECOMBINATIESFUNCTIECOMBINATIES

AFWERKEN EN AFWERKEN EN 
AANVULLEN BODEMAANVULLEN BODEM

• reliefvolgende kleiwinning met natuurinrichting

zoals in de levende rivieren visie (1992) en

herbevestigd door smart rivers;
• door kleiwinning zijn vele nevengeulen aangelegd. 

een vrijwel permanent meestromende nevengeul

is een min of meer parallel aan de hoofdstroom

van een rivier lopende watergang. de rivieren in

nederland bestonden vroeger voor een belangrijk

deel uit nevengeulen. oude nevengeulen zijn vaak

door menselijk ingrijpen of op natuurlijke wijze

geheel of gedeeltelijk verland. door reliëfvolgend

ontkleien kunnen deze oude patronen weer

zichtbaar worden;
• kleiwinning in het rivierengebied beperkt zich tot

het reliëfvolgend afgraven van het kleipakket, 
waardoor veelal ondiep water (tot 3 meter) 
ontstaat. doordat in ondiep water licht tot de bodem

kan doordringen ontstaat een zuurstofrijk systeem

met veel plantengroei. het water warmt bovendien

snel op en is daardoor uitstekend opgroeihabitat

voor bijvoorbeeld vissen en insecten.

• bijvoorbeeld door toepassing in lokale

woningbouwprojecten;
• woningen buiten stroombanen (i.v.m

hydrologische weerstand) op palen, terpen en/
of drijvende woningen.

• voortzetting van de samenwerking tussen

natuurorganisaties met de grof-keramische

industrie en andere klei-verwerkende bedrijven

via de branchevereniging knb en individuele

bedrijven en samenwerkingsverbanden;
• voortzetting van de samenwerking van

natuurorganisaties met de zand- en

grindwinningsbedrijven & de crn vindt plaats via

de branchevereniging fodi en cascade, individuele

bedrijven en samenwerkingsverbanden.

• zoeken naar nieuwe binnen- en buitendijkse

delfstofwinninglocaties en functie-combinaties

met bijvoorbeeld recreatie en wonen, 
watermanagement, energie en natuur en

waterveiligheid.

• minder  wenselijk is het in het gebied van de

meestromende geulen. de bodem aanvullen

en afwerken met (zoveel als mogelijk) 
gebiedseigen materiaal in de vorm van ondiepe

geulen en ruggen. fysieke dimensies van

zandwinplassen matchen met de uitgangspunten

voor natuurontwikkeling, die middels de juiste

mix van diep en ondiep water  zorgdragen voor

goede waterkwaliteit;
• bij het bepalen van de diepte van geulen en plassen

moet in toenemende mate rekening gehouden

worden met droogte door klimaatverandering

en insnijding van het zomerbed.

ingreep: voortzetten en versterken van

samenwerkingsverbanden

ingreep: zoeken naar nieuwe binnendijkse

locaties en functiecombinaties

ingreep: bodem aanvullen en afwerken  met

(zoveel als mogelijk) gebiedseigen materiaal

ingreep: reliëfvolgende kleiwinning met

natuurinrichting en aanleg van stromende

nevengeulen

ingreep: streven naar een zo hoogwaardig

mogelijke toepassing van de grondstof

PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN DELFSTOFWINNINGPRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN DELFSTOFWINNING
illustratieve doorsnede waarin delftstofwinning wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren

de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te

scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en

recreëren. voor de zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en delfstofwinning - zijn

leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl



RUIMTE VOOR LEVENDE EN VEILIGE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN WATERVEILIGHEID

RUIMTELIJK
• bij het ontwerp van rivierverruimende en andere hoogwaterveiligheidsmaatregelen dienen steeds de

natuurlijke karakteristieken en de natuurlijke processen gevolgd en benut te worden.
• andere opties dan dijkversterking dienen consequent vanuit een lange termijn en integraal

perspectief onderzocht te worden. het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aan het riviersysteem

toevoegen van overstromingsgebieden of integreren van meerlaagse veiligheid.
• ook dijkversterking dient steeds integraal opgepakt te worden, met maximale meerwaarde voor

omgeving, natuur en andere maatschappelijke functies.
• in plaats van de huidige ligging van het zomerbed dient bij hoogwaterveiligheidsmaatregelen steeds

uitgegaan te worden van de op termijn gewenste ligging van het zomerbed.
• betere doorstroming van het winterbed bij hoogwater door meestromende nevengeulen en het

verwijderen van obstakels zoals zomerkades is een effectieve hoogwaterveiligheidsstrategie die

bovendien helpt tegen de verdere insnijding van het zomerbed.

BELEID EN INNOVATIE
• denk in kansen (ook buiten bestaande kaders) en ketens in plaats van denken in behoud en locaties.
• identificeer en creëer kansen voor hoogwaterveiligheid, natuur en andere functiecombinaties en

pak kansen die zich voordoen.
• stem beleid goed af met bovenstrooms gelegen landen.
• houd bij de keuze voor een bepaalde maatregel niet alleen rekening met directe en korte termijn

kosten maar ga uit van een integrale kosten-batenanalyse voor de lange termijn

• (extreem) hoge waterstanden zijn uitzonderlijk en het grootste deel van het jaar niet van

toepassing. weeg daarom alle belangen mee en houd bij ingrepen voor hoogwaterveiligheid

extra rekening met (mogelijk) effect op gemiddelde en lage waterstanden. denk daarbij ook aan

droogteproblematiek.

UITGANGSPUNTEN EN WENSEN

Het rivierengebied zit op slot. Het stroomgebied is in de loop der tijd te veel door dijken 
ingeperkt, terwijl ze in het kader van hoogwaterveiligheid en de klimaatopgave meer water 
moet kunnen bergen en afvoeren. Hierdoor blijft er ook nauwelijks ruimte over voor duurzame 
maatschappelijke functies. Wij zetten daarom in op grootschalige rivierverruiming volgens 
de riviereigen karakteristieken. Naast deze systeemoplossingen zijn en blijven sterke dijken 
noodzakelijk voor de waterveiligheid, waarbij dus wel extra beheer- en ontwikkelruimte moet 
worden gereserveerd. Daarvoor is beleid nodig dat naast waterveiligheid ook ruimtelijke 
kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. En waarbij bij ieder project wordt gestreefd naar 
een optimale combinatie tussen hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENDE EN VEILIGE RIVIEREN

INRICHTING INRICHTING 
VOLGENS VOLGENS 

RIVIEREIGEN DNARIVIEREIGEN DNA

ONTWIKKELRUIMTE ONTWIKKELRUIMTE ONTWIKKELRUIMTE 
VERGROTEN IN DEVERGROTEN IN DEVERGROTEN IN DE

BREEDTEBREEDTEBREEDTE

DOORSTROMING DOORSTROMING 
ZOMER- EN WINTERBED ZOMER- EN WINTERBED 

VERRUIMENVERRUIMEN

GOLFBREKENDEGOLFBREKENDE
VEGETATIEVEGETATIE

AANLEGGEN VAN AANLEGGEN VAN 
SPONSGEBIEDENSPONSGEBIEDEN

SLIMME SLIMME 
DIJKVERBETERINGDIJKVERBETERING

• verschillen per riviertak in acht nemen

• gebruik ook natuurlijk hoge gronden

in plaats van dijken waar mogelijk

(bijvoorbeeld langs de terrassenmaas)

bijvoorbeeld bij:
• dijkverleggingen; 
• nieuwe rivieren;
• retentiegebieden.

• bewoners goed compenseren als huizen

moeten worden verplaatst.

ingreep: het oorspronkelijke dna

(volgens de smart rivers principes) 
gebruiken als uitgangspunt

voor riviereigen oplossingen bij

waterveiligheidsopgaven

ingreep: belang van totaalbenadering

bij inpassen van alle functies in de

breedte

ingreep: belang van totaalbenadering

bij inpassen van alle functies voor

een betere doorstroming van het

zomer- en winterbed

ingreep: golfremmende vegetatie kan

op de juiste locaties minder zware

dijkversterkingen mogelijk maken

ingreep: water bovenstrooms langs

beekkoppen langer vasthouden

door inrichting van sponzen langs

beken door meer kronkeling en/of

meer vegetatie

compenseren van water en natuur

• met name in gebieden met grote

wateroppervlaktes (in de delta of langs

de kust) van toepassing. in rivierengebied

van toepassing op specifieke situaties;
• bijvoorbeeld: cultuurhistorische dijken;
• creëer kansen voor natura 2000 

ontwikkeling en in het specifiek ooibos

ontwikkeling.

rivierverruimende effecten middelen

met ruimte voor vegetatieontwikkeling

(dynamisch uiterwaardbeheer)
bijvoorbeeld bij:
• uiterwaardverlaging;
• aanleg nevengeulen; 
• het verlagen van zomerkades, kribben

en dammen;
• neem zomerkade en  uiterwaard-

verlaging mee als ruimte voor de rivier

maatregel;
• buiten gebruik geraakte obstakels zo

veel mogelijk verwijderen. bijvoorbeeld

bij: kribben & dammen, terpen en

gebouwen;
• langsdammen mogelijk als alternatief, 

na uitslag effect op oevermorfologie

en natuur.

bijvoorbeeld bij:
• innovatieve klimaatdijken;
• dijken versterken met kleiwinning

uit uiterwaard;
• koppelen aan natuurontwikkeling.

LEGENDA

Gebieden die potentieel geschikt zijn voor binnendijkse ruimtelijke maatregelen: 
Verdere toelichting zie achtergrondrapport Ruimte voor Levende Rivieren

retentiegebieden

dijkterugleggingen 

nieuwe rivieren

PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN WATERVEILIGHEID
illustratieve doorsnede waarin waterveiligheidv wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren

de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te

scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en

recreëren. voor de zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en delfstofwinning - zijn

leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl



RUIMTE VOOR LEVENDE EN PRODUCTIEVE RIVIERENRUIMTE VOOR LEVENDE EN PRODUCTIEVE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN LANDBOUWLEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN LANDBOUW

BEWUSTWORDING EN BELEID
• draagvlak door meedraaien in pilots en alles op basis

van vrijwilligheid (!) (collectieven moeten de boeren

betrekken, niet de natuurorganisaties) en vanuit

intrinsieke motivaties van agrariërs en collectieven

pilots ontwikkelen die wederzijds voordeel opleveren;
• robuust verdienmodel waarin bijdrage aan natuur

gewaardeerd en beloond wordt, bijvoorbeeld

door betaling voor groene en blauwe diensten, 
zoals retentiegebieden en begrazingsbeheer in

natuurgebieden;
• natuurdoelen vertalen naar concrete

randvoorwaarden die opgenomen kunnen worden in

pachtcontracten;
• voldoende inkomen en inkomenszekerheid voor de

lange termijn (het moet bedrijfseconomisch kunnen!); 
• langjarig fonds in plaats van subsidie

inkomenszekerheid (langjarig fonds (> 30 jaar) is
belangrijker dan inkomen);

• collectieven en vooruitstrevende bedrijven benutten

en belonen;
• belonen op beheer / volgen van inrichtingsprincipe;
• schetsen van duidelijke natuurdoelen met palet

aan voorbeeld/indicatorsoorten en daarbij passend

beheer/landgebruik;
• doelstellingen en beloning agrarisch natuurbeheer

beter laten aansluiten bij dynamische riviernatuur.

RUIMTELIJK EN BEHEER
• verbindingen voor doelsoorten over agrarisch gebied;
• samen optrekken in het creëren van verschraald

grasland en gradiënten;
• circa 20 tot 30% kruidenrijk grasland is voor

moderne boeren goed inpasbaar;
• extensieve begrazing met vlees- of melkkoeien en pas

vanaf juni/juli maaien;
• geen toepassing van kunstmest en/of uitrijden van

mest (uitspoeling in de uiterwaarden); 
• benutten van houtige biomassa (met name wilgenteelt) 

en andere riviernatuur ondersteunende ‘gewassen’ in
de agrarische bedrijfsvoering.

SAMENWERKEN
• collectieven kunnen veel betekenen in draagvlak

onder boeren, maar zij moeten goed kunnen uitleggen

waarom bepaalde ingrepen nodig zijn;
• verbreding agrarische bedrijfsvoering door benutting

gerealiseerde ecosysteemdiensten in bijvoorbeeld

recreatief opzicht;
• samenwerken in concrete pilots voor

natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer (vgl. 
natuurderij).

UITGANGSPUNTEN EN WENSEN

De visie Ruimte voor Levende Rivieren staat voor een aantrekkelijk en dynamisch 
rivierenlandschap waar ruimte is voor zowel landbouw als natuur. Waarbij natuurontwikkeling 
kansen biedt voor boeren (groene en blauwe diensten) en landbouw kansen biedt 
voor natuur (verbindingen door agrarisch natuurbeheer). Natuurontwikkeling kan 
daarbij ondersteunend zijn aan veranderingen in de agrarische sector ten aanzien van 
duurzaamheid en verbreding van de bedrijfsvoering.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENDE EN PRODUCTIEVE RIVIEREN

OVERSTROOMBAAROVERSTROOMBAAR
GRASLANDGRASLAND

CORRIDORFUNCTIECORRIDORFUNCTIE
FLORA & FAUNAFLORA & FAUNA

VAN AKKER NAAR VAN AKKER NAAR 
EXTENSIEF GRASLANDEXTENSIEF GRASLAND

VERBREDING VERBREDING 
BEDRIJFSVOERINGBEDRIJFSVOERING

• door verlagen of gedeeltelijk verwijderen

van zomerkades of eventueel afgraven van de

uiterwaard voor periodieke overstroming (met

poelen voor amfibieën en juveniele vis en plas-
dras situaties voor vochtminnende vegetatie).

• door met name in de stroombanen intensiever

te begrazen en eventueel te verlagen kan de

uiterwaard periodiek overstromen (met poelen

voor amfibieën en juveniele vis en plas-dras

situaties voor vochtminnende vegetatie). dit

schept tevens ruimte om andere delen van de

uiterwaard te verruigen;
• meer water / frequenter overstromingen in

uiterwaarden betekent dat alle boeren moeten

meedoen. timing is cruciaal voor boeren. de

meeste overstromingskans is in de winter, dit

heeft weinig impact op landbouw; 
• buitendijkse gronden zijn cruciaal in het

bedrijfsmodel (voldoende omzet);
• overstromingen zorgen voor vruchtbaar slib

en daardoor berperking bemestingsbehoefte.

• verwijderen van hekken en andere obstakels;
• toevoegen van lineaire landschappelijke

elementen met corridorfunctie voor flora en

fauna, zoals ruige stroken, nevengeulen en

stapstenen. 

• maaien in juni/juli;
• extensieve begrazing;
• geen gebruik van kunstmest;
• geldt voornamelijk voor landen die nu worden

gebruikt voor maïsteelt.

• patchwork van natuur en grasland volgens de

stroombanen van de uiterwaarden;
• natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer

inzetten in een toekomstbestendig verdienmodel

waarin waardering van groene en blauwe

diensten een voorname rol speelt;
• verbreding agrarische bedrijfsvoering door

benutting gerealiseerde ecosysteemdiensten in

bijvoorbeeld recreatief opzicht;
• toepassen van houtige massa: benutten van

houtige biomassa (met name wilgenteelt) en

andere riviernatuur ondersteunende ‘gewassen’ 
in de agrarische bedrijfsvoering;

• ook aandacht voor verdienmodellen waarbij

100% natuur een financieel volwaardig

alternatief is voor natuurinclusieve landbouw;
• goede verhouding tussen investering en

natuurwinst.

ingreep: verwijderen barrières en toevoegen

verbindingen. 
ingreep: omzetting akkerland naar extensief

beheerd grasland

ingreep: verbreding van de agrarische

bedrijfsvoering door het aanleggen van een

patchwork (rivierkundige ingreep)

ingreep: verlagen en/of verwijderen

zomerkade

ingreep: stroombanen van uiterwaarden

intensiever begrazen en eventueel verlagen

(doorstroming)

PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN LANDBOUW
illustratieve doorsnede waarin landbouw wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren

de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te

scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en

recreëren. voor de zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en delfstofwinning - zijn

leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl



RUIMTE VOOR LEVENDE EN BEWOONBARE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN WONINGBOUW

• inzet van woningbouw in het rivierengebied

dient voornamelijk als financieringsmiddel om

rivierverruiming met nieuwe buitendijkse natuur te

realiseren. woningbouw als opzichzelfstaand doel is in

het rivierengebied niet wenselijk;
• kwaliteitsborging van architectuur, natuur, recreatieve

toegankelijkheid en beheer is van groot belang. 
hiervoor dient een secuur programma van eisen te

worden geformuleerd welke per ontwikkellocatie is

toegespitst op de locatiespecifieke omstandigheden en

natuurdoelstellingen;
• nieuwe riviernatuur met woningbouw als functionele

en ruimtelijk hoogwaardige kostendrager;
• de initiatiefnemer laat de verdiencapaciteit van de

woningbouw voor een belangrijk deel ten goede komen

aan de natuurontwikkeling;
• zorg voor een robuuste rood/groen verhouding. 

bijvoorbeeld een verhouding van 1/10 en 1/20;
• de woningbouw sluit qua opzet, architectuur en budget

zo goed mogelijk aan bij de doelgroep: mensen die op

een betaalbare manier in de natuur willen wonen;

• de te realiseren natuur is publiek toegankelijk en wordt

zeer extensief beheerd, er is rond de woningen slechts

in beperkte mate sprake van private buitenruimte;
• de projecten dragen bij aan rivierveiligheid, ook op de

langere termijn;
• zorg voor een breed opgezet omgevingsmangement- en

participatietraject waarin zowel de wensen en belangen

van bestaande bewoners als nieuwe bewoners in kaart

worden gebracht;
• integrale projecten waarbij naast wonen en

natuur ook een koppeling met andere functies zoals

hoogwaterveiligheid en delfstofwinning gezocht worden

bieden de beste garantie voor kwaliteit;
• meekoppelkans: bij het filteren van de bodem

bij voormalig steenfabriekgebieden kan voor

bodemsanering door vegetatie worden gekozen. 
deze vegetatie kan vervolgens worden gebruikt in

de woningbouw (isolatie en bouwmateriaal). deze

maatregel draagt bij aan de duurzaamheidsdoeleinden;

• natuurorganisaties kunnen initiator zijn bij

ontwikkelprojecten in het rivierengebied. zodoende

kan worden geborgd dat een goede afspiegeling

van de noodzakelijke partijen per ontwikkellocatie

vertegenwoordigd zijn en de uitgangspunten voor de

levende rivier worden nageleefd;
• duurzame woningtypes zijn een verreisten in deze

woningbouwprojecten.

UITGANGSPUNTEN EN WENSEN

Wonen is een kapitaalkrachtige functie die in potentie een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan rivierverruiming en natuurontwikkeling in het rivierengebied. Het is daarbij wel van 
belang dat woningbouw een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de beoogde 
locatie, en daar dus geen afbreuk aan doet. Samen met de grote ruimtelijke, hydraulische 
en planologische complexiteit die bouwen in en aan het winterbed met zich meebrengt stelt 
dat hoge eisen aan de rood/groen verhouding, de architectonische kwaliteit en het beheer 
van de op te leveren groene ruimte. Woningbouw wordt vanuit deze visie nadrukkelijk ingezet 
als middel om rivierverruiming en natuurontwikkeling te realiseren, en dus niet als doel op 
zich. Op deze manier draagt woningbouw bij aan een veiliger, natuurlijker en beleefbaar 
rivierenlandschap.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENDE EN BEWOONBARE RIVIEREN

WONEN OP BESTAAND WONEN OP BESTAAND 
HOOGWATERVRIJ HOOGWATERVRIJ 

TERREINTERREIN

RIVIERVERRUIMING RIVIERVERRUIMING 
EN NATUUR-EN NATUUR-

ONTWIKKELINGONTWIKKELING

WONEN AANGEPAST WONEN AANGEPAST 
OP DYNAMIEKOP DYNAMIEK

WONEN OP WONEN OP 
VRIJGEKOMEN VRIJGEKOMEN 

GRONDENGRONDEN

WONEN OP EEN WONEN OP EEN 
KLIMAATDIJKKLIMAATDIJK

STEDELIJKE STEDELIJKE 
WATERFRONT- WATERFRONT- 
ONTWIKKELINGONTWIKKELING

• reeds hoogwatervrije terreinen

(bijvoorbeeld voormalige steenfabriek-
terreinen) zijn geschikt;

• voordeel is dat hier zonder aanpassingen

hoogwatervrij kan worden gebouwd;
• nadeel: gaat slechts om een beperkt

aantal locaties;
• fabrieksterreinen doorgaans (zwaar) 

verontreinigd;
• sterke relatie met recreatie doeleinden

• woningtype: met name meerdere woningen

onder één kap.

• van agrarisch naar natuur;
• van intensief agrarisch naar natuur-

vriendelijke landbouw;
• van akker naar extensief begraasd

grasland;
• graven nevengeul;
• aanleggen bypass;
• zomerdijkverlaging;
• uiterwaardeverlaging;
• dijkverlegging.

• type woningen: vrijstaande woningen op

palen en/of drijvende woningen;
• gebruik maken van modulaire woonunits

die wanneer nodig verplaatst kunnen

worden (flexibel en dynamisch beleid wat

past bij de levende rivieren);
• woningen buiten stroombanen i.v.m. 

hydrologische weerstand.

• nevengeul compenseert de door de terp

ontstane hydraulische weerstand en

afgenomen waterberging;
• type woning: appartementen en meerdere

woningen onder één kap;
• link met delfstofwinning.

• over-gedimensioneerde dijk die bij

eventuele overstromingen niet bezwijkt;
• wordt gebouwd op een bestaande

(afgekeurde) waterkering of een

dijkteruglegging;
• type woning: dijkwoningen;
• (zie de wakkere dijk bij munnikenland, 

lentse eiland).

• opknappen van bestaand stedelijk waterfront

waarbij de opbrengsten uit de (binnendijkse) 
woningbouw mede worden gebruikt om

buitendijkse riviernatuur te ontwikkelen;
• riviernatuur biedt een aantrekkelijk

waterfront en daarmee aantrekkelijker

leefmilieu; 
• type woning: appartementen.

ingreep: wonen op hoogwatervrij

gemaakte gronden (vrijgekomen

dekgrond uit nevengeulen)

ingreep: wonen op een klimaatdijk ingreep: stedelijke waterfrontontwikkelingingreep: wonen op buitendijkse  
hoogwatervrije terreinen (voormalige

steenfabrieken) 

ingreep: rivier- en natuurverruiming

alle typologieën bij elkaar

voorbeeldblok: van akker naar

natuur

voorbeeldblok: van akker naar grasland en

graven nevengeul

voorbeeldblok: zomerdijkverlaging, wonen op

vrijgekomen gronden en graven nevengeul

voorbeeldblok: dijkverlegging en graven

nevengeul

voorbeeldblok: verlagen zomerdijk en

uiterwaardenverlaging

ingreep: wonen op aan hoogwater

aangepaste woningen (paal en drijf)

PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN WONINGBOUW
illustratieve doorsnede waarin woningbouw wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren
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de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te

scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en

recreëren. voor de zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en delfstofwinning - zijn

leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl
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Krimpen aan de Lek

Nieuwegein

Bestaande en bestemde natuur
Natura 2000 vogelrichtlijngebied

Natura 2000 habitatrichtlijngebied
Natuurnetwerk Nederland

Huidige nevengeulen (NURG en RvdR)
Dynamisch natuurlijk riviersysteem

Mogelijke locaties dijkteruglegging
Meestromende / stuwpasserende nevengeulen

Zomerkadeverlaging / verwijdering
Natuurlijke waterretentiegebieden

Natuurlijke beekmondingen
Reactiveren oude riviermeanders (laagterras Terassenmaas)

Herstel sponswerking haarvaten
Ontwikkeling riviernatuur

Onderwaterreservaten
Ooibossen

Laagdynamische riviermoerassen
Stroomdalgraslanden

Kwelgeulen
Robuuste verbindingen

Verbinden en vergroten natuurlijke begrazingseenheden
Verbinden van buitendijkse natuurgebieden

Verbinden met binnendijkse natuurgebieden
Verbinden met hoge gronden (met name hoefdieren)

Robuuste verbindingen
Verbinden en vergroten natuurlijke begrazingseenheden

Verbinden van buitendijkse natuurgebieden
Verbinden met binnendijkse natuurgebieden

Verbinden met hoge gronden (met name hoefdieren)
Ontwikkeling riviernatuur

Kwelgeulen
Stroomdalgraslanden

Laagdynamische riviermoerassen
Ooibossen

Onderwaterreservaten
Dynamisch natuurlijk riviersysteem

Herstel sponswerking haarvaten
Reactiveren oude riviermeanders (laagterras Terassenmaas)

Natuurlijke beekmondingen
Natuurlijke waterretentiegebieden
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Meestromende / stuwpasserende nevengeulen
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Natuurnetwerk Nederland

Natura 2000 habitatrichtlijngebied
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N

Ruimte voor Levende Rivieren
Groen-blauwe ambities voor 
Nederrijn-Lek

De visie Ruimte voor Levende Rivieren vertolkt voor de komende 
25 jaar de groen-blauwe ambities van de Nederlandse 
natuurorganisaties. Deze riviertrajectkaart van Nederrijn-Lek is 
een nadere uitwerking van de stroomgebiedskaart. Op deze kaart 
wordt zoveel mogelijk per waterloop en uiterwaard aangegeven 
welke opgaven er spelen en welke oplossingsrichtingen de 
natuurorganisaties voorstaan. Het betreffen nadrukkelijk steeds 
uitnodigingen aan andere partijen om op deze plekken samen 
meer ruimte te scheppen voor riviernatuur in samenhang met 
andere functies zoals wonen, werken en recreëren.

Architectuur & Stedenbouw
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Robuuste verbindingen
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Verbinden van buitendijkse natuurgebieden
Verbinden met binnendijkse natuurgebieden

Verbinden met hoge gronden (met name hoefdieren)
Ontwikkeling riviernatuur

Kwelgeulen
Stroomdalgraslanden

Laagdynamische riviermoerassen
Ooibossen

Onderwaterreservaten
Dynamisch natuurlijk riviersysteem

Herstel sponswerking haarvaten
Reactiveren oude riviermeanders (laagterras 

Terassenmaas)
Natuurlijke beekmondingen

Natuurlijke waterretentiegebieden
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Ruimte voor Levende Rivieren
Groen-blauwe ambities voor 
Waal-Merwedes

De visie Ruimte voor Levende Rivieren vertolkt voor de komende 
25 jaar de groen-blauwe ambities van de Nederlandse 
natuurorganisaties. Deze riviertrajectkaart van Waal-Merwedes is 
een nadere uitwerking van de stroomgebiedskaart. Op deze kaart 
wordt zoveel mogelijk per waterloop en uiterwaard aangegeven 
welke opgaven er spelen en welke oplossingsrichtingen de 
natuurorganisaties voorstaan. Het betreffen nadrukkelijk steeds 
uitnodigingen aan andere partijen om op deze plekken samen 
meer ruimte te scheppen voor riviernatuur in samenhang met 
andere functies zoals wonen, werken en recreëren.
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Waal-Maas verbinding

Ruimte voor Levende Rivieren
Groen-blauwe ambities voor 
Getijdenmaas en Bedijkte Maas

De visie Ruimte voor Levende Rivieren vertolkt voor de komende 
25 jaar de groen-blauwe ambities van de Nederlandse 
natuurorganisaties. Deze riviertrajectkaart van Getijdenmaas en 
Bedijkte Maas is een nadere uitwerking van de 
stroomgebiedskaart. Op deze kaart wordt zoveel mogelijk per 
waterloop en uiterwaard aangegeven welke opgaven er spelen en 
welke oplossingsrichtingen de natuurorganisaties voorstaan. Het 
betreffen nadrukkelijk steeds uitnodigingen aan andere partijen 
om op deze plekken samen meer ruimte te scheppen voor 
riviernatuur in samenhang met andere functies zoals wonen, 
werken en recreëren.
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Legenda
Groen-blauwe ambi�es voor stroomgebied Rijn en Maas

Ontwikkeling laagdynamische riviernatuur

Natuurlijke veerkracht vergroten

Natuur beter verbinden

Natuurlijke rivierdynamiek vergroten

Grensmaas: vrij bewegende grindrivier

Herstel beken en beekmondingen

Ontwikkeling kwelgeulen

Ontwikkeling laagdynamische moerassen

Herstel sponswerking 

Natuurlijke inrich�ng reten�egebieden

Na�e ecologische verbindingszone tussen Maas en Waal

Riviernatuur als verbindende ecologische ruggengraat

Mogelijkheden stuwpasserende nevengeulen verkennen

Robuuste verbindingen met hoge gronden

Riviernatuur onderling verbinden (grotere beheerseenheden)

Duurzame vaargeul (tegengaan bodemerosie)

Natuurinclusieve landbouw

Natuurgerichte recrea�e 

Ruimte voor hoogwaterveiligheid

Natuurontwikkeling door delfstofwinning

Herziening stuwen

Natuurontwikkelende woningbouw

Ongehinderde vismigra�e

Terrassenmaas: ontwikkeling oude Maasarmen en kwelgeulen

Waal Maas verbinding: ecologische verbinding stroomgebieden

IJsseldelta: ontwikkeling laagdynamische deltanatuur

Biesbosch: ontwikkeling laagdynamische deltanatuur

Stadsrand rela�e natuur

Bestaand natuur gebied

Ruimte voor ontwikkeling ooibos

Kansen voor dijkteruglegging

Ontwikkeling ge�jdennatuur

Uiterwaard-, weerd-  en kadeverlaging

Bovenrijn en Gelders Poort: grootschalige en dynamische 
riviernatuur

Bestaand natuur areaal (ha)

Nieuw natuur areaal (ha)

Totale oppervlakte 
uiterwaarden per traject

Lithnen

Opijnen Ophemert

kaart gemaakt door:

Meestromende nevengeulen (als onderwaterreservaten en   
tegen insnijding zomerbed) 

Architectuur & Stedenbouw

Ruimte voor 

De visie Ruimte voor Levende Rivieren vertolkt voor de komende 25 jaar de groen-blauwe 
ambities van de Nederlandse natuurorganisaties. Het is een uitnodiging aan alle partijen in het 
rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren 
zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Deze 
stroomgebiedskaart is een ruimtelijke uitwerking van de visie die per riviertraject de opgaven, 
accenten en oplossingsrichtingen duidt en zo voor het hele rivierengebied een perspectief 
schetst dat natuurgebieden én andere functies met elkaar verbindt. De kaart geeft tevens aan 
waar en hoe de natuurorganisaties zich samen met hun partners in het rivierengebied zullen 
inzetten voor een mooi en vitaal rivierenlandschap. 

Bekijk de ‘Visie Ruimte voor Levende Rivieren’ op www.levenderivieren.nl 
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ambities van de Nederlandse natuurorganisaties. Het is een uitnodiging aan alle partijen in het 
rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren 
zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Deze 
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