oostpunt
Wgr
Stroomdalgrasland

verlaging van middendeel en kades
en natuurontwikkeling

kaartje 1: oor het verhogen van de oostpunt van het eiland, kan daar stroomdalflora gaan groeien. Zoals wilde peen, ruige weegbree en kruisdistel. / Door het verlagen. van het
ndeel ontstaat een drassige omgeving waar verschillende vogels zich thuisvoelen, zoals de oeverloper de tureluur en de grutto. / Door de vispassage kunnen vissen van de
zee naar hun paaigebieden trekken. De vispassage bestaat uit verschillende trappen met daartussen bekkens. De vissen kunnen hier uitrusten. /
Vispassage.

Ruimte voor Rijntakken

Meer informatie

Hogere waterstanden in de rivier: we krijgen er blijvend mee te maken.
We hebben steeds meer land bebouwd en de ruimte voor de rivier verder ingekrompen. Bovendien brengt de verwachte klimaatverandering meer regenval.
Daarom zijn er in de toekomst maatregelen nodig die de rivier meer ruimte geven
om overstromingen te voorkomen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat directie OostNederland in samenwerking met verschillende overheden zoals provincies,
gemeenten en waterschappen voor het werkgebied van Oost-Nederland het advies
Ruimte voor Rijntakken opgesteld. Hierin worden oplossingen niet meer gezocht in
het verder ophogen van de dijken maar in rivierverruimende maatregelen zoals
bijvoorbeeld het verlagen van uiterwaarden en dijkterugleggingen.

Wilt u meer informatie over project Stuweiland Driel,
of andere rivierverruimende projecten, neem dan contact op met:
Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland
Afdeling Communicatie
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
telefoon (026) 368 87 40
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n het stroomdal van de Nederrijn, tussen de stuwwal van de Veluwe en de

1omgronden van de Betuwe ligt Stuweiland Driel. Het gebied heeft een oppervlakte
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/an ongeveer 42 hectare en is aangelegd bij de bouw van de stuw en de sluis in de
aren zestig. Stuweiland Driel springt in het oog in het open rivierlandschap.
De stuw zorgt ervoor (samen met de stuwen Hagestein en Amerongen) dat het
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water in de Nederrijn en de IJssel op peil blijft bij lage waterstanden.

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Dngeveer tachtig dagen per jaar staat de stuw dicht. Bij toename van het water
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jaat de stuw weer open. Ongeveer twintig dagen per jaar staat het stuweiland
nder water.
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