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Inhoud

• Samenwerking 

• Opgaven overheden

• Uitwerking per uiterwaard

• Wandelroutes



Samenwerken vanuit de verschillende opgaven 

Natuurnetwerk en Natura 2000



Samenwerken in het grote geheel langs de Nederrijn-Lek



Samenwerken aan een integraal plan

• Gedeeld belang: Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer willen in de 
uiterwaarden van de Nederrijn – Lek de riviernatuur versterken en de biodiversiteit verhogen.

• Door onze opgaven langs het dijktraject SAS samen te brengen in een project brengen we kennis 
en ervaringen vanuit de verschillende organisaties samen, kunnen we efficiënt zijn en 
meerwaarde creëren en beperken we de overlast in het gebied door de uitvoering te bundelen. 

• We hebben hierbij oog voor andere waarden die ook in deze uiterwaarden aanwezig zijn, zoals 
landschap, cultuurhistorie en recreatie.

• Het Hoogheemraadschap zal de natuurontwikkeling namens Rijkswaterstaat, provincie Utrecht 
en Staatsbosbeheer verder uitwerken in haar dijkversterkingsproject.



Opgaven

• Toelichting is op hoofdlijnen; deze avond is het startpunt voor ons gesprek hierover met u

• Opgave riviernatuur en daarna recreatie / wandelroutes

• Opgave bestaat uit inrichtingsmaatregelen en beheersmaatregelen

• De volgende uitwerking is een verkennend ontwerp. De opgaven zijn duidelijk, maar er moeten 

nog keuzes worden gemaakt t.a.v. het inpassen van deze opgaven in de bestaande situatie. 

Hierbij willen we u en uw kennis betrekken. 

• Naamgeving uiterwaarden



Doelen

KRW
• Optimaliseren van de bestaande 

plas/strang als getijdegeul door de 

aantakking op de rivier te verbeteren

• Aanbrengen rivierhout

NNN / N2000

• Ontwikkeling van natuurlijke 

graslanden

• Optimaliseren moeraszone / 

tichelputten



Doelen

KRW
• Verlengen van de bestaande 

getijdegeul

• Aanbrengen rivierhout

NNN / N2000 

• Ontwikkeling van natuurlijke 

graslanden

• Optimaliseren moeraszone / 

tichelputten

Overig

• Onderzoek herstel aardkundig 

monument (is afgegraven)



Doelen

KRW
• Vergroten getijdegeul door oude 

krekenstructuur te volgen met 

variaties in waterdiepte

• Aanbrengen rivierhout

NNN / N2000

• Ontwikkeling van natuurlijke 

graslanden

• Optimaliseren moeraszone / 

tichelputten





Vragen?


