Samen werken
aan een robuust
en duurzaam
riviersysteem
Wageningen Environmental Research (WEnR)
heeft in het kader van de Programmatische
Aanpak Grote Wateren (PAGW) onderzoek
gedaan naar de natuuropgave voor het
Nederlandse rivierengebied. Het resultaat,
aldus Hans Stokkermans, projectleider PAGW
Rivieren: ‘We weten nu wat we moeten doen
om een robuust en duurzaam riviersysteem te
realiseren.’

Foto: Op de Waal moet de natuurontwikkeling samengaan
met een krachtige economische functie, zoals de scheepvaart
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Onze grote rivieren zijn belangrijk voor de scheepvaart en de afvoer
van overtollig water. Daar heeft de mens de rivieren dan ook
optimaal op aangepast. Maar, zo vertelt Marco Tijnagel, adviseur
waterkwaliteit en ecologie bij Rijkswaterstaat: ‘Als gevolg daarvan is
de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem grotendeels
verdwenen. Hierdoor is de variatie in leefgebieden sterk afgeno
men, ontbreken goede verbindingen tussen leefgebieden en is er
een onnatuurlijk hoge of juist lage dynamiek. Dit maakt het
ecosysteem kwetsbaar: het heeft onvoldoende veerkracht om de
gevolgen van klimaatverandering en de toenemende maatschap
pelijke wensen op het gebied van recreatie, landschap en natuur op
te vangen.’

Robuustheid riviersysteem
Onderzoeker Theo van der Sluis vertelt dat WEnR voor 9 kenmer
kende diersoorten die in de rivieren voorkomen – de zogenoemde
river six plus 3 aanvullende soorten – heeft onderzocht of ze nu en
met nog te nemen maatregelen tot 2050 duurzaam in het rivieren
gebied kunnen voorkomen. ‘Bij te nemen maatregelen moet je
denken aan het afgraven van delen van uiterwaarden voor de aanleg
van natte graslanden en rietmoerassen, het aanleggen van geulen
en het laten ontwikkelen van ooibossen. Uitgangspunt bij het
onderzoek was daarnaast dat biodiversiteit een belangrijke maat is
voor de robuustheid van een riviersysteem.’

Model staan
Daarom werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) in de Programmatische
Aanpak Grote Wateren (PAGW) samen aan een robuust en duurzaam
riviersysteem. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV). Onderdeel van de PAGW is een onderzoek
van Wageningen Environmental Research (WEnR) naar de ecolo
gische opgave voor het rivierengebied. Dit onderzoek maakt het
ruimtelijke beeld 2050 van de Natuurverkenning Grote Rivieren uit
2017 concreter, zo vertelt Hans Stokkermans, projectleider PAGW
Rivieren. ‘We willen de slag maken van visie naar opgaven, doelen
en eindresultaat.’

Bij de onderzochte diersoorten gaat het onder meer om de zwarte
ooievaar, de otter, de roerdomp en grote karekiet. ‘Het mooie is dat
al deze 9 soorten eigenlijk model staan voor een grotere groep
diersoorten’, aldus Van der Sluis. ‘Als de grote karekiet in een gebied
voorkomt, kun je ervan uitgaan dat het ook in orde is voor de
rietzanger, otter, ringslang en bepaalde libellesoorten.’ Het
onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van een robuust
riviersysteem met 4 kerngebieden die onderling verbonden zijn
door corridors. Deze kerngebieden of hot spots zijn: de Grensmaas,
de Gelderse Poort, de IJssel Vechtdelta en de Biesbosch. Van der
Sluis: ‘We hebben voor deze gebieden in kaart gebracht wat de
effecten op de river six en de aanvullende soorten zijn als we
uiterwaarden natuurlijker inrichten.’
-

Robuust en natuurlijk riviersysteem
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Samen optrekken

Het onderzoek laat zien dat voor nagenoeg alle diersoorten in 2050
een duurzame situatie te creëren valt. ‘Op dit moment is dat slechts
voor 2 kenmerkende soorten het geval’, vertelt Van der Sluis. ‘Maar
met de juiste maatregelen zitten we in 2050 op 8 kenmerkende
soorten, plus natuurlijk alle andere soorten waarvoor ze model
staan.’ Tijnagel vult aan: ‘Alleen voor de zwarte ooievaar zal het
leefgebied eigenlijk altijd te klein zijn. Als we erin investeren, kan
de soort zich wel in het rivierengebied vestigen. Maar voor een
duurzame populatie is een groter gebied nodig, dus ook in
Duitsland en België. De hot spots in het rivierengebied vormen wel
een schakel in een groter, internationaal geheel. Als we die
schakels sterker maken, komt het de zwarte ooievaar hoe dan ook
ten goede.’

Stokkermans is blij met de uitkomsten. ‘We weten wat we moeten
doen om een robuust en duurzaam riviersysteem te realiseren. Nu
moeten we tot een concrete aanpak komen voor de PAGW.
Uiteraard doen we dit in samenspraak met de andere programma’s
en organisaties die zich richten op ecologische waterkwaliteit:
Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast trekken
we op met het programma Integraal Riviermanagement (IRM).
Hierin werken het Rijk en de regionale (water)partners samen aan
een vitaal, veilig en aantrekkelijk Maas en Rijngebied. De samen
werking met het programma IRM is heel logisch: samen moeten we
ervoor zorgen dat we het riviersysteem zo inrichten dat veiligheid,
scheepvaart én natuur elkaar niet in de weg zitten en zich verder
kunnen ontwikkelen.’
-

Schakel in groter geheel

Koepel ecologische waterkwaliteit
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Gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en
planten. Waterstaatkundige ingrepen maakten Nederland in
de vorige eeuw veilig en welvarend. Dijken, dammen en
inpolderingen hebben echter ook een keerzijde. De
natuurlijke stroming van het water is veranderd en op veel
plekken zijn geleidelijke overgangen van land naar water en
van zoetwater naar zoutwater verdwenen. Hierdoor zijn
trekroutes van vissen geblokkeerd en missen veel planten
en dieren een geschikt leefgebied. Ook gebruik door
bijvoorbeeld recreatie, scheepvaart en visserij heeft gezorgd
voor verstoring van het natuurlijke systeem. Rijkswaterstaat
werkt, samen met andere natuur- en waterbeheerders, aan
het beschermen en herstellen van een gevarieerde,
duurzame en klimaat-bestendige leefomgeving.

Foto: Nevengeul Gameren, een voorbeeld van een rivierlandschap met water, zandbanken, dichte ooibossen en open grasland (foto Margriet Schoor)
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