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Amsterdam

Het Amsterdam-Rijnkanaal is heel belangrijk voor de scheepvaart.

De AMOEBE is een visuele voorstelling

AMOEBE

Bijna 100.000 schepen varen jaarlijks over het kanaal tussen Amsterdam en

van de ecologische gesteldheid van het

beschrijving

de rivieren Waal, Nederrijn en Lek. Dit aantal zal de komende jaren groeien.

water ten

Rijnkanaal

Daarnaast heeft het kanaal een belangrijke functie voor de aan- en afvoer van

opzichte van een
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de natuur. Het referentiebeeld wordt

landbouw, de natuur, de drinkwaterbereiding en als viswater en koelwater.

verbeeld als een cirkel. De 'taartpunten'

Hierdoor worden veel eisen gesteld aan de waterkwaliteit, de hoeveelheid

geven aan in hoeverre de gesteldheid

water in het kanaal en de inrichting van het kanaal. Rijkswaterstaat is daar

van het

water overeenkomt met

referentiebeeld. Het gaat hierbij

Zo wordt er gezorgd voor een vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.

name om het verschil tussen de huidige

Ook worden er strenge eisen gesteld aan het lozen van afvalwater, wordt het

situatie en het streefbeeld 2010.
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Weesp liggen twee internationaal belangrijke

oevers aanleggen. In een natuurvriendelijke

natuurgebieden. Aan de westzijde De Venen

oever komen water- en oeverplanten voor.

en aan de oostzijde De Vechtplassen. Vroeger,

Zo'n water- en oeverplantenzone is een leef-

voordat de snelweg, de spoorlijn en het

en voedselgebied voor vissen en andere dier-
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moeten zich vrij kunnen verplaatsen en heb-

De natuurvriendelijke oevers zullen verschil-

ben een groot leefgebied nodig om zich te
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het leef- en foerageergebied voor
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vissen en als broedgebied voor verscheidene vogelsoorten. In en rond de
natuurvriendelijke oevers groeien water- en oeverplanten als riet, mattenbies

andere provincie, waterschappen en rijks-
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Langs andere kanalen, bijvoorbeeld in

en egelskop. In het water komen insecten voor als kevers, wantsen en larven

Twente en Brabant, zijn met succes natuur-
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weer verder trekken. Vissen kunnen vrij
in- en uitzwemmen van en naar het
Amsterdam-Rijnkanaal.
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