
Levende rivieren
In samenwerking met de F lora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort

Onder water valt nog een wereld te winnen
Bart Reeze, aquatisch ecoloog, zelfstandig adviseur 
waterecologie

De afgelopen 25 jaar is een spectaculair herstel van 
de natuur langs de grote rivieren opgetreden. Veel 
uiterwaarden hebben een ware transformatie ondergaan, 
vooral door de omzetting van landbouwgebied in natuur, 
uiterwaardverlaging, natuurlijke begrazing en de aanleg van 
nevengeulen. Het positieve beeld heeft vooral betrekking op 
de natuur ‘op het land’, maar hoe is het eigenlijk gesteld met 
de natuur onder water? 
Bart Reeze schetst een beeld van de ontwikkelingen onder 
de waterspiegel: hoe gaat het eigenlijk met de visstand, de 
macrofauna en de waterplanten? En hoe verhouden deze 
ontwikkelingen zich tot de verbetering van de waterkwaliteit 
en de inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden? 

De rivierdynamiek heeft meerdere dimensies
Alphons van Winden, bureau Stroming

Ruimte voor de Rivier heeft ervoor gezorgd dat de 
waterstanden tijdens extreem hoogwater minder hoog 
zijn. Dat geldt ook voor de minder hoge waterstanden, die 
jaarlijks optreden. De uiterwaarden overstromen wat minder 
vaak dan voorheen en dat heeft invloed op de dynamiek in 
de uiterwaarden. Tel daarbij het verlagende effect van de 
gestaag dalende rivierbodem op en we zien dat de invloed 
van het rivierwater in de uiterwaarden steeds kleiner wordt. 
Trad de rivier 100 jaar geleden nog gemiddeld 15 dagen per 
jaar buiten haar oevers, inmiddels is dat afgenomen tot 5 en 
deze afname gaat nog onverminderd door. 
Alfons van Winden gaat in op deze veranderingen in de 
waterstanden in de afgelopen decennia en de gevolgen 
voor de rivierdynamiek. Hoe verhouden deze zich tot de 
gevolgen van klimaatverandering? Neemt de rivierafvoer 
in het winterhalfjaar inderdaad toe en in het zomerhalfjaar 
af, zoals de verwachting is? Is het nodig om daar nu al 
op te anticiperen met een nieuwe set maatregelen in het 
rivierengebied? 
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Het rivierenlandschap floreert
John Lenssen, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort

Zandafzettingen zijn de motor achter de verbetering van 
de stroomdalflora, planten die kenmerkend zijn voor het 
rivierenlandschap. Langs de Waal zijn de afgelopen 25 jaar 
tal van soorten teruggekeerd en nieuwe soorten verschenen. 
Denk aan Brede ereprijs, Slangenlook, Wilde marjolein 
maar ook Varkenskervel en Gouden ribzaad. Onderzoek 
door de Flora- en faunawerkgroep heeft aangetoond dat 
stroomdalsoorten behoorlijk mobiel zijn. Een beperkte 
groep soorten vertoont nog geen herstel. Daarom pleit de 
werkgroep voor het lokaal uitstrooien van maaisel vanuit de 
resterende topgebieden.

Ook is veldwerk gedaan naar de rivierrombout. De larven van 
deze libel leven meerdere jaren in het zand van stromende 
rivieren, voordat ze in de zomer uitsluipen als libel. Via 
jaarlijkse simultaantellingen op de strandjes van de Waal, is 
onderzocht hoe het met deze bijzondere soort gaat.


