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Ruimte voor Rijntakken

Een project van rijksdiensten, provincies, gemeenten en
waterschappen in het bovenrivierengebied.

Inleiding
Nederland is een rivierenland. De Rijn domineert met zijn
drie takken IJssel, Waal en Nederrijn/Lek het landschap in
Oost- en Midden-Nederland. Bewoners langs deze rivieren hebben de afgelopen jaren een paar keer het water
tot zeer hoog aan de dijken zien staan. In 1995 ging het
zelfs bijna mis. Tweehonderdvijftigduizend mensen werden geëvacueerd en de polders achter de dijken ontsnapten ternauwernood aan een overstromingsramp.

Hoogwater blijft om actie vragen
We hebben als Nederlanders óiïze activiteiten afgestemd
op de aanwezigheid van het water, maar omgekeerd ook
de loop van het water aan onze wensen aangepast.
Door dijken, kades en kribben hebben we de afgelopen
eeuwen het water steeds verder in een keurslijf gedrongen. In de uiterwaarden heeft de rivier zand en klei afge-
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Inmiddels is de dijkversterking langs de rivieren bijna
afgerond. Maar voor blijvende bescherming zijn meer
maatregelen nodig. Het project Ruimte voor Rijntakken
onderzoekt nu of een hogere waterafvoer veilig opgevangen kan worden zonder nieuwe ronde dijkversterking.
Het project mondt eind 1999 uit in een advies van de
betrokken overheden aan de staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat, mevrouw drs J.M. de Vries
De bestuurlijke begeleidingsgroep Ruimte voor Rijntakken
heeft nu een notitie 'Stand van zaken Ruimte voor
Rijntakken' uitgebracht Deze folder geeft u een samenvatting.
Het blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn om een
hogere waterafvoer op te vangen, leder pakket van
maatregelen heeft andere gevolgen vooi het gebruik van
de rivier en de uiterwaarden en voor de uitvoering en
financiering. De bestuurlijke begeleidingsgroep is
benieuwd naar de ideeën die deze tussenstand oproept
bij betrokken overheden, belangenorganisaties en andere
geïnteresseerden ZIJ wil deze gebruiken bij het opstellen
van het advies aan de staatssecretaris.

zet, waardooi deze steeds hoger zijn komen te liggen
Bovendien zijn er in het verleden veel ophogingen en
bouwwerken in het nvierbed neergezet. Maar de natuui
laat zich niet zomaar aan banden leggen, De extreme
hoogwaters van de laatste jaren laten zien dat de kans op
de huidige maatgevende afvoer groter is dan we dachten.
Tegelijkertijd weten we dat er te weinig ruimte in de rivier
is om een hogere maatgevende afvoer overal binnen de
veiligheidsnormen op te vangen Bovendien zou klimaatverandering in de toekomst kunnen leiden tot nog hogere
pieken in de afvoer van rivierwater.
Hoogwaterbescherming blijft daarom om actie vragen,
ook na de dijkversterking volgens het Deltaplan Grote
Rivieren
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Hoe verder
Eind 1999 geeft de bestuurlijke begeleidingsgroep Ruimte
voor Rijntakken haar advies aan dê staatssecretaris. Dit is
niet het enige advies over de mogelijkheden voor verruiming van de grote rivieren. Soortgelijke adviezen gaan
óver het benedenrivierengebied, de Maas en over de
waterhuishouding in het Natte Hart (IJsselmeergebied).
De staatssecretaris beslist na overleg met de leden van de
Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren welk rivierverruimingsprogramma voor verdere uitwerking aan het kabinet zal worden voorgelegd. De stuurgroep is het coördinerend orgaan vóór alle acties naar aanleiding van de
hoogwaters in 1993 en 1995. Het debat over de rivierverruiming wordt in de eerste helft van 2000 gevoerd.
Wanneer het kabinet in de loop van het volgende jaar
een besluit heeft genomen, begint een formele planprocedure met officiële inspraakmomenten. Dan wórden

Wanneer na de formele besluitvorming de schop in de
grond gaat, moeten we er rekening mee houden dat het
werk aan de rivieren nooit helemaal klaar is. Rivieren vormen een dynamisch systeem, waarin de bescherming
tegen hoogwater voortdurend onze aandacht zal blijven
vragen.
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Vragen en ideeën
Voprltchtong
aprll-met-Junl 1999
Schriftelijke reacties en adviezen
11 juni 1999

Wanneer u meer informatiewilt over het project of geïnteresseerd bent in de notitie 'Stand van;zaken Ruimte
voor Rijntakken' k u n i u contact opnemen met:
;RIJkswStériJï»at directie Oost Nederland,
G. Jol of d; ! Hendrifcsen,
Postbus 9070,
€800 ED Arnhem.
Telefoonnummer secretariaat RVR:
026-3688601.
Informatie Qver het project Is pok te vinden op
Internet, onder www.WaterFanct.net
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Ruimte gezocht

Het verlagen van uiterwaarden is een effectieve maatre'
gel, met belangrijke gevolgen voor het gebied.
We kunnen onze veiligheid niet tot in het oneindige zeker Deze maatregel kan vanuit verschillende invalshoeken
blijven stellen door steeds opnieuw de dijken te verhogen. worden uitgevoerd, waarvan er drie zijn verkend,
In de volgende fase kunnen deze invalshoeken ook
Hoe hoger de dijk is, hoe ernstiger de gevolgen bij een
gecombineerd worden. Het gaat om:
eventuele doorbraak. Bovendien kan op sommige plaatsen de ondergrond grenzen stellen aan verdere dijkverho- • herinrichting van gebied dat wordt begrensd
volgens de Ecologische Hoofdstructuur;
ging. Inmiddels groeit het besef dat we bij de inrichting
van riviergebieden rekening moeten houden met de ruim- • grootschalige herinrichting;
• grootschalige herinrichting met uitzondering van
te die het water nodig heeft. De regering heeft daarom
uiterwaarden met hoge landschappelijke- en cultuurbesloten dat de rivieren meer ruimte moeten krijgen. Dat
historische waarden (LNC-waarden).
is vastgelegd in de beleidslijn 'Ruimte voor de rivier' en in
Uiterwaardverlaging is in deze pakketten van maatregelen
de vierde Nota waterhuishouding. In Midden- en Ooststeeds gecombineerd met plaatselijke dijkverleggingen en
Nederland wordt dit beleid uitgewerkt in het project
het verwijderen van obstakels in de vorm van kades,
'Ruimte voor Rijntakken'. De overheden in deze regio
hoogwatervrije terreinen, veerstoepen en brughoofden.
zpeken samen een antwoord op de vraag hoe de verruiming van de rivieren het best kan worden bereikt. Naar
Naast deze maatregelenpakketten zijn de mogelijkheden
verwachting wordt de maatgevende afvoer in het jaar
verkend van zomerbedvèrdieping en retentiebekkens en
2001 volgens de Wet op de Waterkering bijgesteld, van
15,000 roVs naar ongeveer 16.000 m3/s. Dat komt over- van een pakket maatregelen met een zo gunstig mogelijke verhouding tussen kosten en waterstanddaling. Dit
een met 20 tot 30 cm hogere waterstanden.
pakket bestaat uit uiterwaardverlaging, verwijderen van
Rivierverruiming moet helpen deze hogere afvoer veilig
obstakels, lokale dijkverleggingen èn feribverlaging.
op te vangen.
Afvoeren in m 3 /s bij Lobith
Ussel

Neder-Rijn

Pannerdensche Kop

2.300

Gemiddeld
Hoogst gemeten
Laagst gemeten

12.600

Hoogwater 1995
Hoogwater november 1998

12.060
9.420

Huidige Maatgevende Afvoer

15.000

Verwachte Maatgevende Afvoer 2001

16.000

620

De dijkhoogte bij een bepaalde afvoer wordt
vooral bepaald door de Maatgevende
Hoogwaterstand (MHW).
Bij verruiming van het doorstroomprofiel
hoeft een hogere Maatgevende Afvoer niet
noodzakelijk te leiden tot een hogere
Maatgevende Hoogwaterstand

Waal

Mogelijke maatregelen

Kribverlaging is niet mogelijk in de b'enedenstroomse tra*
jecten.

In de eerste fase Van het project is onderzoek gedaan
- tiaar mogelijke maatregelen en combinaties van maatre,geien;om<ie stijging van de waterstand geheel te voorko' rrfen. "Hei gaat-daarbij om de hoofdlijnen van het maatregelenpakket. Definitieve keuzes over concrete maatregelen en locaties worden nog riiet gemaakt.

Rijntak
Waal
Nederrijn/lek
Ussel
Totaal RvR

Verwijderen obstakels Lokale dijkverlegging
in uiterwaard
aantal
totaal km
11
14
12

Spreiding na
uiterwaardverlaging
in alternatieven

Totaal ha
uiterwaard

1000-4000

9800

20

7

10

500 - 2500

8500

7

9

13

500 - 2500

10700

39

27

37

2000 - 9000

29000

De tabel geeft een opsomming van alle maatregelen die in het ondezoek naar voren zlfn gekomen.
Hieruit kan worden geselecteerd voor een maatregelenpakket^ mqer uiterwaardverlaging vraagt over het algemeen
minder ingrepen bij obstakels en dijken, ep omgekeerde
*•

Effecten op de waterstand
Meer ruimte voor de rivier isjn de eerste plaats bedoeld
om meer water veilig af te voeren. Uit het onderzoek
blijkt dat de doelstelling kan worden gehaald door een
combinatie van uiterwaardverlaging, dijkverlaging en het
verwijderen van obstakels. Het is waarschijnlijk mogelijk
een waterafvoer van 16.000 m3/s veilig op te vangen
zonder nieuwe dijkverhoging of grootschalige binnendijkse maatregelen. Wel is pp ieder traject een omvangrijk
maatregelenpakket nodig, wanneer stijging van de waterstanden volledig voorkomen moeten worden. In de benedenstrooms gelegen overgangsgebieden is het zeer moeilijk de hoogwaterstanden voldoende te verlagen. Dit
komt doordat de waterstanden hier ook bepaald worden
door de zeespiegel of het waterpeil in het IJsselmeer.
Een maatregel als zomerbedverdiepmg kan veel effect
opleveren, maar heeft negatieve bijwerkingen voor
scheepvaart en grondwater, vooral in bovenstroomse trajecten. De effectiviteit van retentiebekkens is sterk afhankelijk van het moment waarop het water wordt ingelaten
en van de vorm van de afvoergolf. Daarom zal dit vooral
een noodmaatregel zijn voor nog hogere afvoeren.

Gevolgen voor gebruikers van de rivier

De verwerking van afgegraven uiterwaardgrond is nog
een knelpunt. Vooral de bovenste grondlaag van de uiterwaarden is vaak onbruikbaar en in meerdere of mindere
mate vervuild Voor deze grond moet een plek worden
gevonden en transport en opslag kosten veel geld. De
totale hoeveelheid te verwerken onbruikbare grond kan
worden beperkt door de uiterwaarden te verlagen volgens een uitgekiend ontwerp, Het probleem kan ook
worden aangepakt door binnen de uiterwaarden zand te
winnen en in de zo ontstane ruimte de onbruikbare grond
te bergen (omputten). Hiervoor zijn beleidsaanpassingen
noodzakelijk.

Uiterwaardverlaging:
totale volume beperken door uitgekiend ontwerp
Bergen van onbruikbare en vervuilde uiterwaardgrond in
bestaande of nieuw te graven putten.
Volgens beleid Actief Bodembeheer.
Een deel van de klei is bruikbaar voor de baksteenindustrie.
Zo mogelijk wintempo aanpassen aan de vraag op de markt.
Anders tijdelijk opslaan.

Verruiming van de rivier gaat gepaard met graafwerk in
Een deel van het zand is bruikbaar voor ophogingen en voor
de uiterwaarden, dijkverleggingen en aanpassingen aan
de bouw Onbruikbare grond kan worden omgeruild voor
terreinen en constructies in de uiterwaarden. Het zijn
bruikbaar zand door een nieuwe diepe put te graven (omputten)
maatregelen die voor gebruikers en omwonenden van de
rivier grote gevolgen kunnen hebben. Of de veranderingen gunstig of ongunstig uitvallen verschilt per maatregel
en per gebruiksfunctie. In het onderzoek is aan deze
Conclusies
effecten veel aandacht besteed. Het verlagen van uiterwaarden heeft over het algemeen tot gevolg dat er minDe voorlopige conclusie luidt dat een verhoging van de
der landbouw kan plaatsvinden. Een belangrijk pluspunt is maatgevende afvoer tot 16.000 m3/s bij voorkeur moet
dat het verlagen samengaat met natuurontwikkeling.
worden opgevangen met het verwijderen van obstakels in
de uiterwaarden, uiterwaardverlaging, lokale dijkverleggingen en kribverlaging. Voor de benedenstrooms gelegen overgangsgebieden, die onder invloed staan van de
zeespiegel of het waterpeil in het IJsselmeer, zijn deze
maatregelen waarschijnlijk niet voldoende. Hier zou plaatselijk ook het zomerbed kunnen worden verdiept.

Afhankelijk van de gekozen invalshoek kunnen er langs
de Rijntakken enkele duizenden hectares natte natuur bijkomen. Dat is een zeer groot deel van wat al in het kader
van de Ecologische Hoofdstructuur aan natuurontwikkeling is gepland, zij het niet allemaal in gebieden die daarvoor zijn begrensd. De vraag i? daarom of alleen binnen
de voor natuur begrensde gebieden uiterwaarden kunnen
worden verlaagd of ook daarbuiten. Een andere vraag is
In hoeverre nieuwe mogelijkheden voor landschapsontwikkeling en recreatie kunnen worden benut.

In het onderzoek is er van uitgegaan dat de hoogste
waterstand overal met 20-30 cm moet worden verlaagd.
De berekeningen houden nog geen rekening met de
ruimte die er op sommige riviertrajecten misschien al is
om hogere afvoeren op te vangen. Dit hangt af van de
hoogte en sterkte van de bandijken en van de vorm van
het rivierbed, waar mogelijk door recente uitschuring van
het zomerbed meer ruimte is ontstaan (Boertienmarge).
Actuele gegevens hierover moeten nog beschikbaar
komen Deze gegevens kunnen bij de uiteindelijke selectie
v.in maaicgelen een rol speten.

