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NATUURONTWIKKELING UITERWAARDEN

ONZE SAMENWERKI NGSPARTN ERS

“Inzichten veranderen en daarom ook de manier waarop we met de riviernatuur en de natuur in de 
omliggende gebieden willen omgaan. Om Nederland veilig en welvarend te maken, hebben we de 
rivieren de Maas, Waal, Nederrijn, Lek en IJssel sterk veranderd. Hiervoor waren dijken, dammen, stuwen 
en inpolderingen nodig. Maar deze hebben een keerzijde voor de riviernatuur. We maken daarnaast 
ook intensief gebruik van de rivieren, onder meer voor scheepvaart, drinkwater, delfstoffenwinning en 
recreatie. Alles bij elkaar raakt de balans met de natuur verstoord. De kwaliteit van leefgebieden voor 
planten en dieren en de biodiversiteit – de rijkdom aan soorten – is daardoor afgenomen. Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer en de Provincie Utrecht werken samen aan natuurontwikkeling in de uiterwaarden 
langs dijktraject Culemborgse veer – Beatrixsluis. We willen de verschillende natuuropgaven van de 
samenwerkingspartners combineren en door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring het gebied 
integraal ontwikkelen. Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren 
en stimuleren we de biodiversiteit.”

Doelen van de gebiedspartners voor de 
uiterwaardontwikkeling

De provincie Utrecht is verantwoordelijk 
voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
en de Natura-2000 (N2000) gebieden. 
De uiterwaarden langs de Lek en Neder- 
rijn vallen allemaal onder het NNN en 
enkelen onder N2000. Samen vormen de 
uiterwaarden een langgerekt en robuust 
natuurlint in de provincie Utrecht. In alle 
uiterwaarden liggen er kansen om de rivier- 
natuurdoelen te ontwikkelen of te ver- 
sterken. Zoals moeras, ooibos, ruigte en ver-
schillende soorten graslanden als glans- 
haverhooiland, stroomdalgrasland en voch-
tig hooiland. Met name de afwisseling van 
deze verschillende natuursoorten zorgt voor 
een verbetering van de biodiversiteit en dat 
draagt bij aan ons welzijn. Dit kunnen we 
realiseren door bijvoorbeeld ander beheer 
toe te passen of delen af te graven.

Rijkswaterstaat heeft een omvangrijke op-
gave voor het realiseren van natuurdoelen 
via de Kaderrichtlijn Water (KRW); waarin 
watergebonden natuur zoals vissen en wa-
terplanten meer kans krijgen in de uiter-
waarden.

Om deze doelen te realiseren kijken we voor 
de uiterwaarden langs de Lek onder ande-
re naar het creëren en versterken van moe-
raszones, verbinding van wateren met de 
rivier en de herinrichting van plassen in de 
uiterwaarden. Dit kan bijvoorbeeld door 
geulen te graven en plassen met elkaar en 
de rivier te verbinden  of door oevers aan te 
passen zodat ze anntrekkelijker zijn voor flo-
ra en fauna. 

Staatsbosbeheer is als terreineigenaar van 
een groot deel van de uiterwaarden verant-
woordelijk voor het behouden van bestaan-
de natuurwaarde en het behalen van de af-
gesproken doelen om natuur te versterken 
in de uiterwaard.

Hiervoor kijken we naar verschillende 
maatregelen die we in de uiterwaarden 
kunnen realiseren, zoals uitbreiding van ooi- 
bossen en kijken we hoe we zowel natuur 
als recreatie ruimte kunnen bieden in de 
uiterwaarden.
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