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In 1993 en 1995 steeg het waterpeil in de 

grote rivieren tot verontrustende hoogte.  

In 1995 was zelfs sprake van een bijna-ramp: 

een kwart miljoen mensen en één miljoen 

dieren moesten worden geëvacueerd. 

Vanwege de klimaatverandering blijft de 

hoogwaterproblematiek urgent. De over-

heid werkt aan een duurzame oplossing 

met Ruimte voor de Rivier.

Ruimte voor de Rivier
Van dijkverhoging naar rivierverruiming

de rijn
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Ook al lijkt de hoogwaterproblematiek 
niet acuut, hij is nog steeds urgent. 
Het zijn immers niet de incidentele 

koude winters of droge zomers die tellen.  
We hebben het over de lange termijn. We 
moeten actie ondernemen om de hoogwater-
veiligheid te vergroten. Door de rivieren meer 
ruimte te geven verlagen we de waterstand 
zodat de kans op een overstroming aanzienlijk 
vermindert’, aldus Ingwer de Boer, Programma-
directeur Ruimte voor de Rivier.

Dijkverhoging
Na de bijna-overstromingen in 1993 en 1995 
is het Deltaplan Grote Rivieren ontwikkeld 
om de dijken versneld te verbeteren. Dijk-
verhoging alleen biedt echter geen duurzame 
oplossing. Op een aantal plaatsen is de onder-
grond niet stevig en zijn speciale constructies 
nodig. Achter de dijken is het land bovendien 

op veel plaatsen lager komen te liggen. Het 
risico op een dijkdoorbraak is daar groter. Dat 
zijn ook plekken waar steeds meer mensen 
wonen – de gevolgen zijn dus ernstiger. 
Daarnaast pakken dijkverhogingen nadelig 
uit voor landschap, natuur en cultuurhisto-
rische waarden. De hoeveelheid water in de 
rivier neemt toe, maar de dijken alsmaar 
 verhogen is geen goede oplossing. Het moet 
dus anders. 

Afvoercapaciteit
Op dit moment kan de Rijn maximaal 15.000 
m3 water per seconde veilig afvoeren naar 
zee. Voor de Maas is dit 3650 m3. Dit zijn 
de zogenoemde maatgevende afvoeren, de 
maximale hoeveelheid water die de dijken 
nog veilig kunnen keren.

In de toekomst worden nog hogere af-
voeren verwacht. Daarom heeft het kabinet 
in 2000 een ander beleid voorgesteld, waar-
bij de rivier meer ruimte krijgt om water af te 
voeren, bijvoorbeeld door het verleggen van 
dijken en het verlagen van uiterwaarden 
 (kader).

Het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier 
werkt hieraan. Op 39 plekken in het Neder-
landse rivierengebied worden maatregelen 
genomen om te zorgen dat het rivieren-

gebied niet alleen veiliger, maar ook aantrek-
kelijker wordt. Het is de bedoeling dat de 
Rijn en zijtakken in 2015 16.000 m3 water per 
seconde veilig kunnen afvoeren naar zee, en 
de Maas 3800 m3.

In de toekomst worden nog hogere maxi-
male afvoeren verwacht van respectievelijk 
18.000 m3 per seconde voor de Rijn en 4300 
m3 seconde voor de Maas. Ruimte voor de 
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Rivier anticipeert hier al zo veel mogelijk op. 
Het programma staat bovendien niet op 
zichzelf. Het heeft een sterke samenhang 
met het Deltaplan Samen werken aan Water, 
dat een doorkijk geeft naar 2100 en verder. 
Zo voorkomen we dubbel werk en nemen we 
geen maatregelen die we later moeten terug-
draaien. Ruimte voor de Rivier is dus een 
 eerste stap naar een ruimer en veiliger rivier-
systeem. 

Samenwerking
Ruimte voor de Rivier is een programma van 
de ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W), 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu (VROM) en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), onder verantwoor-
delijkheid van de staatssecretaris van V&W. 

Zij werken samen met vier provincies, twee 
gemeenten en zes waterschappen. De pro-
grammadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) 
heeft de centrale regie. De PDR bewaakt de 
samenhang, faciliteert het proces en stimu-
leert de uitwisseling van kennis en ervaringen 
tussen de 39 projecten.

De planuitwerking gebeurt in de regio. 
Provincies, gemeenten en waterschappen 
weten precies wat er speelt in hun gebied en 
kunnen hun plan laten aansluiten op regio-
nale ontwikkelingen. Zij richten een project-
organisatie in en komen na overleg met 
 belangenverenigingen, bewoners, onder-
nemers en overige betrokken partijen in de 
regio met een breed gedragen voorkeurs-
alternatief. De PDR kijkt of het voorstel aan 
de afspraken voldoet. Daarna gaat het voor-
stel naar de staatssecretaris. Na akkoord 
gaat de regio aan de slag met de partijen die 
het plan kunnen uitvoeren.

We noemen twee projecten die inmiddels 
in gang gezet zijn.

Lent
Bij Nijmegen-Lent ligt een van de smalste 
bochten in het Nederlandse rivierenstelsel. 
Het winterbed van de Waalbocht is plaatselijk 
maar 450 meter breed – een echte fl essenhals 
dus. Bij hoge waterstanden moet het vele 
 water uit de brede overstroomde uiterwaarden 
door de smalle doorgang worden geperst. 
Dat geeft bij hogere waterafvoer een groot 
 risico op overstromingen. Om dit tegen te 
gaan krijgt de Waal meer ruimte door de dijk 

te verleggen en een nevengeul te graven.
De huidige dijk wordt op twee plaatsen 

doorbroken en 350 meter landinwaarts komt 
er een nieuwe dijk. Zo is er meer ruimte 
 beschikbaar tussen de bandijken en daalt de 
waterstand over het hele traject van Nijmegen 
tot de Pannerdensche Kop. De dijkverlegging 
vindt plaats aan de noordoever van de Waal 
bij Lent, pal tegenover het historische stads-
hart van Nijmegen.

Daarnaast komt er een nevengeul parallel 
aan de hoofdstroom van de rivier. Deze geul 
is kleiner, smaller en minder diep dan de ver-
bindende vaargeul. Bij laag water kan de geul 
deels droogvallen, bij hoog water stroomt het 
water in de geul mee met de rivier waardoor 

Met het programma Ruimte voor de 
 Rivier verschuift het accent bij de 

hoogwateraanpak van dijkverhoging naar 
rivierverruiming. Dat kan op verschillende 
manieren. 

1 Door het afgraven van delen van de 
 uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater 
meer ruimte.

2 Door obstakels in het rivierbed waar 
 mogelijk te verwijderen of aan te passen 
kan het water sneller worden afgevoerd.

3 Kribben zorgen ervoor dat de rivier op 
zijn plaats blijft en de juiste diepte 

houdt. Bij hoogwater leiden kribben 
 echter tot opstuwing van het water. 

 Door de kribben te verlagen kan het 
 water makkelijker doorstromen.
4 Door dijken landinwaarts te verleggen 

 worden de uiterwaarden breder en krijgt 
de rivier meer ruimte.
 De dijk aan de rivierzijde van een 
 polder wordt verwijderd. Door deze 
 ontpoldering kan de rivier bij hoogwater 
het gebied  instromen. De bebouwing in 
de voor malige polder wordt verplaatst 
naar een locatie achter de nieuwe dijk of 
op een terp geplaatst.

5 De rivierbedding wordt verdiept door een 
bodemlaag af te graven. Daardoor is er 
meer ruimte voor het water.

6 Bij een uitzonderlijke combinatie van 
 een gesloten stormvloedkering en grote 

rivierafvoeren richting zee doet het 
 Volkerak-Zoommeer dienst als tijdelijke 
waterberging.

7 Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied dat 
aftakt van een rivier om een deel van het 
water via een andere route af te voeren.

8 Op een aantal plaatsen waar rivier-
verruiming geen optie is, wordt de dijk 
 versterkt.

Ruimtelijk plan voor de 

Waalbocht bij Nijmegen-

Lent

‘

Palet aan maatregelen
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De Waal bij Nijmegen krijgt meer 

ruimte door de dijk te verleggen 

en een nevengeul te graven
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het water in de rivier niet veel zal stijgen. 
De gemeente Nijmegen wil niet alleen de 

overstromingsrisico’s in het gebied verkleinen, 
maar ook de ruimtelijke kwaliteit verhogen. 
Er is veel aandacht voor het zo goed mogelijk 
integreren van de bestaande kwaliteiten in 
het gebied. Nijmegen is de oudste stad van 
Nederland en heeft daardoor veel archeo-
logische en cultuurhistorische waarden. Een 
voorbeeld is Fort Knodsenburg vlak achter de 
huidige dijk bij Lent.

Hondsbroeksche Pleij
De Hondsbroeksche Pleij ligt bij de splitsing 
van de Neder-Rijn en de IJssel en heeft een 
sleutelfunctie in het Nederlandse rivieren-
systeem. Om dit rivierengebied tegen toe-
komstig hoogwater te beschermen moet de 
uiterwaard opnieuw worden ingericht. Ook 
hier krijgt de rivier meer ruimte en wordt de 
afvoerverdeling van water naar de Neder-Rijn 
en de IJssel geregeld. 

Daartoe wordt een deel van de huidige 
Pleijdijk 150 tot 250 meter landinwaarts 
 gelegd. Deze nieuwe dijk snijdt het gebied 
tussen de oevers en de Rijndijk in Wester-
voort doormidden. 

In het noordelijk deel van het gebied  (tussen 
de Veerdam en IJsselkop) ontstaat tussen de 
oude en nieuwe Pleijdijk een hoogwatergeul. 
Deze zorgt voor extra  waterafvoer bij extreem 
hoogwater. Aan de zuidelijke rand van de 
hoogwatergeul komt een regelwerk. Door be-
tonnen schotten in de openingen van dit re-
gelwerk te plaatsen wordt de afvoerverdeling 
van het water over de Neder-Rijn en IJssel ge-
regeld. 

Dijken kunnen verzwakt raken door  piping: 
wanneer grondwater door waterstandsver-
schillen onder en door een dijk stroomt, 
neemt het gronddeeltjes mee die de dijk kun-
nen verzwakken. Om dit tegen te gaan is on-
derin de nieuwe dijk de innovatieve Mixed in 
Place-techniek toegepast. Grote boren bren-
gen de bodem in beweging en mixen deze 
met een mengsel van  cement, water en klei-
deeltjes. De dijk wordt zo steviger en je hoeft 
in dit geval geen grond aan te voeren. Dat 
scheelt in de kosten en de overlast.

Met het oog op de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit wordt bij de herinrichting 
extra aandacht besteed aan natuur-
ontwikkeling, cultuurhistorie en recreatiemo-
gelijkheden. •
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De Hondsbroeksche Pleij ligt bij de splitsing van de Neder-Rijn en de IJssel. 

Om het gebied tegen hoogwater te beschermen wordt een deel van de huidige Pleijdijk 

150 tot 250 meter landinwaarts gelegd en de uiterwaard opnieuw ingericht. 

Henk Donkers

Sectie Geografi e, planologie en milieu, 

Radboud Universiteit Nijmegen

De Waal is een rivier met vele gezich-
ten en ruimtelijke kwaliteiten. Zo 
heb je ‘de weidse Waal’ die zich licht 

meanderend en omzoomd door brede ui-
terwaarden met ruige natuurgebieden en 
groene weilanden van de Pannerdensche 
Kop naar Loevestein een weg baant door 
Gelderland. Dan is er ‘de wilde Waal’ met 
zijn enorme dynamiek, veroorzaakt door de 
sterk variërende afvoer van grote hoeveel-
heden water. Die dynamiek heeft invloed 
op de erosie en sedimentatie en op de 
 leefgemeenschappen in en langs de rivier. 
Ooibossen, moerassen, nevengeulen, brede 
stranden en hoge, actieve rivierduinen zijn 
het gevolg van die dynamiek. Dan is er   
‘de getemde Waal’ met dijken en kribben, 
dorpen op de oeverwallen achter de dijken 
en stedelijke waterfronten, zoals die van 

Vanwege de klimaatverandering  
moet de Rijn straks 18.000 m3  
water kunnen afvoeren – een vijfde 
meer dan nu. Rijkswaterstaat wil  
de rivieren meer ruimte geven door 
kribben te verlagen, dijken terug te 
leggen en nevengeulen te graven.  
De vijftien gemeenten langs de  
Waal, die tweederde van het Rijn- 
water afvoert, willen echter niet dat  
de rivierverruimingsprojecten de 
ontwikkeling van het (buitendijkse) 
gebied dicteren. Zij begonnen in  
2006 met het project WaalWeelde, 
een mooi voorbeeld van integrale 
gebiedsontwikkeling van onderop.

WaalWeelde
Landschapsontwikkeling stuurt rivierverruiming

de rijn

Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. Ten slotte is 
er ‘de nijvere Waal’ met zijn brede vaargeul en 
drukke scheepvaart, riviergebonden bedrijvig-
heid en steenfabrieken. 

Dit zijn de beelden die Co Verdaas voor 
ogen staan als hij fi losofeert over de ruimte-
lijke ontwikkelingen langs de Waal. Verdaas 
is gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de 
provincie Gelderland en voorzitter van de 
Stuurgroep WaalWeelde. Van huis uit is hij 
planoloog. Voordat hij gedeputeerde werd, 
was hij lid van de Tweede Kamer waar hij de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening behandelde. 
Verdaas is meer bestuurder dan politicus. 
Daarom is het project WaalWeelde een kolfje 
naar zijn hand.

‘De weidse, de wilde, de getemde en de 
nijvere Waal geven mooi de verschillende 
ruimtelijke kwaliteiten van de Waal weer’, 

a ldus Verdaas. ‘Die willen we in het project 
WaalWeelde als uitgangspunt nemen en ver-
sterken. Ons staat een mooie en veilige Waal 
voor ogen, met kansen voor economische 
ontwikkeling en vooral heel veel kansen om 
te genieten.’

Van onderop
Verdaas noemt WaalWeelde een voorbeeld 
van integrale gebiedsontwikkeling van onder-
op. De gemeenten langs de Waal zagen 
 allerlei ontwikkelingen van bovenaf op zich  
af komen, zoals de projecten van Rijkswater-
staat in het kader van Ruimte voor de rivier. 
Ze moesten meehelpen aan de realisering 
van een maatgevende waterafvoer van 
16.000 m3 op korte en 18.000 m3 op lange 
termijn. Verdaas: ‘Ze vreesden een té tech-
nische invulling van al die rivierverruimings-

Ter hoogte van Druten zijn natuurontwikkeling en rivier-

verruiming in het buitendijkse en binnendijkse gebied 

voorzien, om een dijkverlegging te voorkomen.

projecten. Ze wilden de ingrepen in het land-
schap niet aan de ingenieurs overlaten, maar 
zelf een stevige vinger in de pap hebben. 
Daarom begonnen ze plannen te ontwikkelen 
voor natuur, wonen, bedrijven en recreatie 
waarbij ze goed in de gaten hielden dat de 
gevraagde waterstanddaling wel gerealiseerd 
moet worden. Bij de ontwikkeling van de 
 eigen plannen kwamen ze er al snel achter 
dat ze andere gemeenten nodig hadden, 
 bijvoorbeeld voor natuurcompensatie. 

Daardoor kregen ze ook behoefte aan 
 regie van bovenaf. Zo is de provincie bij de 
lokale initiatieven betrokken geraakt. Om de 
kans van slagen van al die projecten te ver-
groten hebben wij ervoor gezorgd dat ze 
 direct gekoppeld werden aan programma’s 
van hogere overheden, zoals Natura 2000 
(het Europees netwerk van natuurgebieden), 
de Ecologische Hoofdstructuur, de Europese 
Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Waterplan, 
de plannen van de Deltacommissie en het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport (MIRT). Als de WaalWeelde- 
projecten bijdragen aan de realisering van de 
doelstellingen van deze programma’s en 
daarin structureel ingebed worden, maken ze 
meer kans, ook al doordat je een beroep kunt 
doen op de budgetten van die programma’s.’
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