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Wat draagt Ruimte voor de Rivier bij aan de Kaderrichtlijn Water opgave? 

 
1. Inleiding 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) in de grote rivieren. Om dat te bereiken is onder andere een 
programma van herstelmaatregelen opgesteld (BPRW), dat momenteel in volle gang is. 
Bij het opstellen van dit maatregelenprogramma was de opdracht van de minister om zo 
veel mogelijk aan te haken bij projecten die reeds in de pijplijn zaten. Daarom hebben 
veel Ruimte voor de Rivier-maatregelen in tweede instantie ook een KRW-stempel 
gekregen. Daarnaast heeft RWS nog aanvullende KRW-maatregelen geprogrammeerd. 
Voor alle KRW- maatregelen geldt een resultaatsverplichting: RWS moet aan het einde 
van de eerste planperiode (2015) aan Brussel verantwoording afleggen. Daarom heeft 
RWS aan het programmabureau Ruimte voor de Rivier (RvR) gevraagd het verwachte 
doelbereik (in termen van hectares en kilometers) van de maatregelen met een KRW-
stempel in beeld te brengen. Deze notitie geeft daar invulling aan. 
 
Ondertussen is Rijkswaterstaat al bezig met de programmering voor de tweede 
planperiode (2016-2021). Om hiervoor een sluitend maatregelenprogramma op te kunnen 
stellen, is het ook van belang te weten wat precies de realisatie is van de eerste 
planperiode. Bovendien is daarbij het inzicht nodig of er nog projecten zijn die niet als 
KRW-project in het BPRW zijn opgenomen, maar wel een bijdrage leveren aan het KRW-
doelbereik. Deze kunnen mogelijk als compensatiemaatregel ingezet worden voor 
projecten waar minder doelbereik wordt gerealiseerd. Ook hiervoor zijn de resultaten van 
deze analyse bruikbaar.   
 
Dit overzicht vormt de basis voor de verantwoording vanuit het Ruimte voor de Rivier 
programma voor de bijdrage aan de KRW-doelen. Een deel van deze bijdrage is door 
RWS vanuit het KRW-budget mee-gefinancieerd.   
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2. Doel en werkwijze 

Doel van deze analyse is het opstellen van een helder overzicht van de KRW-opbrengst 
van alle RvR-maatregelen om inzicht te krijgen in de bereikte synergie met het KRW-
programma. Daarvoor is geanalyseerd wat de kwantitatieve (paragraaf 3) en de 
kwalitatieve bijdrage (paragraaf 4) van de verschillende projecten is.  
Belangrijk onderwerp uit de MIRT toetsen is ook de bereikte synergie met de Natura 
2000-doelen, zoals benoemd in het BPRW. Dit aspect is dan ook meegenomen in deze 
analyse (paragraaf 5). Daarnaast wordt een doorkijk gegeven of er nog 
optimalisatiemogelijkheden zijn om de KRW-doelen beter te bedienen (paragraaf 6). Deze 
informatie kan Rijkswaterstaat benutten om in lopende projecten nog bij te sturen of na 
afloop optimalisaties uit te voeren. 
 
De informatie voor de analyses is afkomstig uit de reeds uitgevoerde MIRT-toetsen en 
verwerkt in een overzichtstabel (bijlage 1). De gegevens van de individuele toetsingen 
zijn per waterlichaam gebundeld en vergeleken met de KRW-doelen uit het BPRW. 
 
Wat is de MIRT-KRW toets voor RvR-projecten? 

De MIRT toets voor de KRW is een vast onderdeel van de MIRT procedure voor projecten 
met een KRW-doelstelling (zoals vastgelegd in het BPRW). Doel van de toets is vast te 
stellen of het voor het betreffende project beoogde KRW-doel met de voorgestelde 
planuitwerking daadwerkelijk gehaald gaat worden. Hierbij gaat het in eerste instantie om 
de kwaliteit: wordt het project wel KRW-proof uitgevoerd? Met de juiste taluds, de 
gewenste stroomsnelheden, etc. Daarnaast is het belangrijk te weten of de in het BPRW 
geplande KRW-arealen wel gerealiseerd worden. Deze zijn namelijk aan Brussel 
doorgegeven en hierop rust een resultaatsverplichting. In dit kader maakt RWS Oost 
Nederland momenteel de balans op van het doelbereik in de eerste KRW-planperiode 
(2010-2015).  
 
Voor het uitvoeren van de MIRT toets voor de KRW heeft Rijkswaterstaat WVL een 
toetsformulier opgesteld. De vragen die in dit formulier aan de orde komen dalen af van 
een hoog schaalniveau, waarin de knelpunten van het waterlichaam geduid worden, naar 
de uitvoeringsdetails van het betreffende project (laag schaalniveau). Het toetsformulier 
heeft als doel inzichtelijk te maken in welke mate de geplande maatregelen een bijdrage 
leveren aan het opheffen van eerder genoemde knelpunten, en daarmee aan het 
doelbereik van het waterlichaam. Ook wordt getoetst of bij de uitwerking van de 
maatregel oog is voor synergie met Natura 2000. Het formulier omvat tot slot 
bestendiging van de beoogde kwaliteit in het beheer. Voor RvR-projecten die in het 
BPRW geen KRW-stempel hebben gekregen, maar wel een bijdrage kunnen leveren aan 
de KRW, heeft WVL een verkorte versie van de toets ontwikkeld. Hierin wordt, in 
tegenstelling tot het reguliere toetsformulier, ook aandacht besteed aan 
optimalisatiemogelijkheden (hoe kan de maatregel nog meer KRW-waarde krijgen?). 
Omdat deze toetsen echter vaak in een laat stadium van de planvorming zijn uitgevoerd, 
is er in het algemeen geen terugkoppeling van de ideeën uit de toetsen naar de 
planuitwerkingen.  
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Bij de uitvoering van de MIRT-toetsen voor de RvR-projecten blijkt dat de informatie die 
nodig is voor een KRW-beoordeling in de praktijk vaak niet op maat voorhanden is vanuit 
de projectdossiers. Hydraulische berekeningen zijn meestal uitgevoerd bij hoge afvoeren, 
zodat stroomsnelheden en waterdieptes in het ecologisch relevante seizoen (april-
september) vaak niet beschikbaar zijn. Ook informatie over verandering in de 
overstromingsfrequentie is niet altijd voorhanden. Zelfs is het in een aantal gevallen nog 
lastig gebleken de juiste informatie te vinden ten aanzien van de gerealiseerde arealen. 
Het verdient dan ook aanbeveling de arealen uit tabel 1 bij oplevering van de projecten te 
controleren aan de hand van de as built data. 
 
3. Kwantitatieve bijdrage KRW 

RvR heeft de opdracht gekregen om de kwantitatieve bijdrage aan de KRW te realiseren 
in haar projecten. De meeste kwantitatieve doelen uit het BPRW die gekoppeld zijn aan 
RvR-maatregelen worden gehaald (tabel 1). In een aantal projecten is de uitvoering 
anders dan in het BPRW voorzien was, met als gevolg meer of minder kilometers of 
hectares van een maatregel (bijlage 1). Netto komen we hierdoor in het waterlichaam 
‘Nederrijn, Lek’ en  ‘Bovenrijn, Waal’ en ‘IJssel’ respectievelijk 2, 0,4 en 3,1 kilometer 
aangetakte strangen tekort. In de Nederrijn-Lek komt dit door te weinig aangetakte 
strangen bij de Tollenwaard, het tekort in de ‘Bovenrijn, Waal’ wordt veroorzaakt door 0,4 
km te weinig aangetakte strangen bij Munnikenland. In het geval van de IJssel is er een 
fout gemaakt bij de BPRW-opgave voor de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Hier is 
het RvR-project tweemaal (met verschillende getallen) in de lijst opgenomen, wat tot een 
onrealistisch hoge opgave leidt: 10 ha UVER, en 5 km STEA. In werkelijkheid is hier geen 
fysieke ruimte voor in het gebied. De huidige realisatie kan als maximaal beschouwd 
worden. In de Nederrijn-Lek wordt 0,6 km te weinig tweezijdig aangetakte nevengeulen 
gerealiseerd (Middelwaard). De IJssel komt hiervan een kilometer tekort (Olsterwaarden). 
De Nederrijn-Lek komt tevens 0,5 ha aan uiterwaardeverlaging tekort door te weinig 
uiterwaardeverlaging bij de Middelwaard. In het waterlichaam ‘Oude Maas, Spui, Noord, 
Dortsche Kil, Getijde Lek en Lek, wordt de beoogde uiterwaardverlaging van het project 
Ruimte voor de Lek, grotendeels als strangen en geulen uitgevoerd. Hierdoor is er een 
tekort bij de maatregel uiterwaardverlaging, maar een overschot bij de strangen en geulen 
(NTWE en STEA). 
 
Doordat er bij andere, (al dan niet RvR) projecten in deze waterlichamen ook KRW areaal 
gerealiseerd wordt (geulen, strangen of natuurvriendelijke oevers), zijn de tekorten 
wellicht te compenseren. Er zijn immers ook kilometers en hectares ‘teveel’ aangelegd die 
hiervoor benut zouden kunnen worden (groene velden in tabel 1). Ter voorbereiding van 
een eventueel ‘omwisselbesluit’ is het van belang het totaalplaatje van KRW-realisatie per 
waterlichaam in beeld te hebben, inclusief de niet-RvR-projecten (zie verder hoofdstuk 9). 
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Tabel 1: Verschil gepland (in BPRW) en gerealiseerd KRW-areaal in de eerste 
planperiode (tot 2015). Rood = areaal tekort, donkergroen = areaal overschot (maatregel 
in BPRW) lichtgroen = areaal overschot (maatregel buiten BPRW). De tabel in bijlage 1 
geeft naast dit verschil ook het gerealiseerde en geplande areaal weer en de te 
verwachten arealen voor de tweede planperiode.   
 
Water-lichaam 
 
 
 
 
Maatregel 

Boven
-rijn, 
Waal 

Neder-
rijn, Lek 

IJssel Brabantse 
Biesbosch 

Oude 
Maas, 
Spui, 
Noord, 
Dortsche 
Kil, Getijde 
Lek, Lek 

Totaal/ 
Maatregel 

UVER (ha) +40 -0,5 +41,3 +210,0 -20,0 +270,8 

Niet BPRW +6,0 +13 - - - +19 

STEA (km) -0,4 -2,0 -3,1 - +3,5 -2,0 

Niet BPRW - +0,6 2,0 - - +2,6 

NTWE (km) +2,3 -0,6 -1,0 - +2,6 +3,3 

Niet BPRW +9,3 - 1,6 - - +11,9 

NVO (km) - +1,1 - - - +1,1 

Niet BPRW +0,4 +0,5 - - - +0,9 

Overig (km) - + 2,0 
locaties* 

- - - + 2,0 
locaties 

Niet BPRW - - - - -  

Totaal/waterlichaam +40 
ha/ 
+1,9 
km 

-0,5 ha/ 
-1,5 km 

+41,3 ha/ +210,0 ha -20,0 ha/  
+6,1 km 

 

-4,1 km 

+2 
locaties 

Niet BPRW +6 ha/ 
+9,7 
km 

+13 ha/ 
+1,2 km 

3,6 km - -  

*zomerdijk verlaging 
UVER  = Uiterwaardeverlaging                NTWE = nevengeul, tweezijdig aangetakt 
STEA = aangetakte strang (eenzijdig)      NVO = natuurvriendelijke oever 
 
Conclusie  
Van de maatregelen is alleen bij de aangetakte strangen een totaal tekort (2 km, of 1,4 
km, na compensatie met de 0,6 km die niet in het BPRW staat). Voor andere 
maatregeltypen zoals uiterwaardeverlaging wordt juist meer gerealiseerd dan gepland.  
Binnen de waterlichamen Bovenrijn, Waal, Brabantse Biesbosch en Oude Maas wordt 
voldoende areaal gerealiseerd. In de Nederrijn, Lek is er een tekort van 0,5 ha 
uiterwaardeverlaging, 2,0 km aangetakte strang en 0,6 km nevengeul tekort. Dit kan 
binnen het waterlichaam gecompenseerd worden doordat in maatregelen die niet in het 
BPRW zijn opgenomen ook KRW-areaal gerealiseerd wordt (lichtgroene rijen). De IJssel 
komt 3,1 km aangetakte strang en 1 km nevengeul te kort. Dit kan niet helemaal binnen 
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de RvR-projecten die niet in het BPRW staan gecompenseerd worden. Wel is er in dit 
waterlichaam een overschot aan uiterwaardverlaging dat mogelijk ingezet kan worden. In 
het waterlichaam ‘Oude Maas, Spui, Noord, Dortsche Kil, Getijde Lek, Lek’, heeft een 
herdefinitie van het maatregeltype plaatsgevonden: de geplande 20 ha 
uiterwaardverlaging is uitgevoerd in de vorm van één- en tweezijdig aangetakte geulen, 
die uitgedrukt zijn in kilometers. Omgerekend naar areaal uiterwaardverlaging komt dit 
overeen met zo’n 30 tot 35 ha.  
 
4. Kwalitatieve bijdrage KRW 

Op dit moment (2014) wordt het KRW-doel, het goede ecologische potentieel (GEP), nog 
niet gehaald in de Rijntakken. Dit is ook niet te verwachten, omdat de eerste planperiode 
nog maar halverwege is en het gros van de verbetermaatregelen nog in voorbereiding of 
in uitvoering is. De gestelde doelen liggen ook hoger dan de uitgangssituatie in 2009, dus 
er moet echt iets verbeteren in het systeem. Officieel wordt voor elk waterlichaam de 
KRW-kwaliteit ééns per drie jaar beoordeeld aan de hand van de drie meest recente 
monitoringsjaren1. Hierbij wordt aan de betreffende maatlatten getoetst. De EKR-score2 
wordt vergeleken met de opgave (GEP) (tabel 2) voor de kwaliteitselementen macrofyten 
(waterplanten), macrofauna en vis. Om een goede beoordeling te krijgen, moeten alle drie 
de kwaliteitselementen in het waterlichaam voldoende scoren. De laagste score telt voor 
het totaal oordeel. 
 
De GEP wordt slechts in drie (van de 18) gevallen gehaald, voor twee 
kwaliteitselementen, in drie verschillende waterlichamen, (macrofyten voor de ‘Bovenrijn, 
Waal’ en ‘IJssel’, en macrofauna voor de ‘Oude Maas,…). Voor de overige 
kwaliteitselementen en waterlichamen is de beoordeling ‘matig’ of ‘ontoereikend’. De 
grootste knelpunten zijn te vinden in de macrofauna- en visEKR, waarbij vis het slechtst 
scoort (4 keer ontoereikend en 2 keer matig) en macrofauna daar net boven zit (3 keer 
ontoereikend en 2 keer matig). Op de maatlat voor macrofyten wordt beter gescoord, 
hoewel ook deze in 4 gevallen beoordeeld wordt als matig. 
 
De maatlatten zijn in 2013 aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Naar 
aanleiding daarvan zijn ook de doelen (GEP) bijgesteld (Japink & Bak 2014). Ook zijn de 
doelen voor macrofyten voor de waterlichamen ‘Bovenrijn, Waal’ en ‘IJssel’ in 2013 
bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht (Japink & Bak 2013). De GEPs voor dit 
kwaliteitselement zijn naar beneden bijgesteld omdat in de afgelopen periode uit 
onderzoek is gebleken dat waterplanten in een groot deel van deze waterlichamen niet 
voor kunnen komen vanwege ongunstige peilverschillen (van Geest et al. 2011). In het 
geval van de Bovenrijn, Waal gaat dit om het hele traject (= bovenstrooms van 
Zaltbommel), en in de IJssel is alleen het deel bovenstrooms van Olst niet begroeibaar. In 
de MIRT toetsen is hier rekening mee gehouden. 

                                                        
1 In de praktijk wordt de huidige toestand vaker vastgesteld, zodra er monitoringsgevens beschikbaar zijn.  
2 De beoordeling van een maatlat (zoals macrofyten, macrofauna en vis) resulteert in een Ecologische 
Kwaliteits Ratio score (EKR-score). Deze score geeft aan in hoeverre de huidige toestand afwijkt van de 
gewenste situatie (in dit geval het Goede Ecologische Potentieel). De EKR score is aan een 
beoordelingsklasse (slecht, ontoereikend, matig of goed) gekoppeld die de toestand van een maatlat 
presenteert.  
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Tabel 2: Overzicht van het verschil tussen de huidige ecologische toestand (HT) van het 
waterlichaam en het vastgestelde Goede Ecologisch Potentieel (GEP) voor 
macrofyten, macrofauna en vis in 2013. 

 
Water-
lichaam 
 
 
 
 
 

Bovenrijn, 
Waal 
 
 
 
 

Nederrijn, 
Lek 

IJssel Brabantse 
Biesbosch (HT 
in 2008) 

Oude Maas, Spui, 
Noord, Dortsche 
Kil, Getijde Lek, 
Lek 

 HT* GEP HT GEP HT  GEP HT GEP HT GEP 

Macrofyten 0,25 0,22 0,35 0,44 0,52 0,44 0,41 0,46 0,37 0,41 

Macrofauna 0,31 0,50 0,33 0,42 0,36 0,56 0,25 0,36 0,37 0,37 

Vis 0,14 0,31 0,11 0,17 0,22 0,34 0,14 0,29 0,17 0,19 

* HT: Huidige toestand van het waterlichaam in 2013 op basis van 3 meest recente 
monitoringsjaren. 
Groen: Maatlat voldoet, GEP is behaald 
Geel: Maatlat voldoet niet, beoordeling ‘matig’  
Oranje: Maatlat voldoet niet, beoordeling ‘ontoereikend’ 
Rood: Maatlat voldoet niet, beoordeling ‘slecht’ 
 
 
De RvR-maatregelen leveren over het geheel bezien meer ondiep en vaak meestromend 
water op en dragen daarmee naar verwachting vooral bij aan de doelen voor vis en 
macrofauna (bijlage 1). Dit zijn ook de kwaliteitselementen die een verbetering het hardst 
nodig hebben (tabel 2). Wel zijn nog optimalisaties mogelijk (zie paragraaf 6). De bijdrage 
per maatregel is uiteraard beperkt: een effect zal in eerste instantie vooral op lokaal 
niveau terug te zien zijn. Het zal naar verwachting enkele jaren duren voordat dit 
doorwerkt op waterlichaamniveau. Bovendien zijn de RvR-maatregelen niet optimaal voor 
de KRW ingevuld. In bijna alle gevallen zijn er wel in enige mate concessies gedaan ten 
opzichte van het optimale ontwerp (=vraag uit de MIRT toets), bijvoorbeeld wat betreft het 
debiet, de inlaatconstructie, de inundatiefrequentie, of het talud. Dit neemt niet weg dat 
de cumulatieve bijdrage van alle RvR-maatregelen wel degelijk van belang is, omdat de 
gezamenlijke omvang van de maatregelen toch aanzienlijk is.  
 
Conclusie  
De RvR-maatregelen leveren in het algemeen een bijdrage voor de kwaliteitselementen 
die dit het hardst nodig hebben (vis en macrofauna). De maatregelen hebben echter als 
hoofddoelstelling veiligheid en zijn niet volledig voor KRW geoptimaliseerd. Daarom en 
vanwege de beperkte omvang van de maatregelen is het verwachte kwaliteitseffect per 
maatregel beperkt en vooral lokaal meetbaar. Alle KRW-maatregelen tesamen zullen 
echter wel een kwaliteitsverbetering van het waterlichaam als geheel hebben. Monitoring 
zal moeten uitwijzen of dit voldoende is om de gestelde doelen te halen. 
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5. Koppeling met Natura 2000 

De MIRT toets besteedt ook aandacht aan koppeling met Natura 2000. In het ideale geval 
worden (onderdelen van) de Natura 2000 doelstellingen namelijk ook meegenomen in de 
Ruimte voor de Rivierprojecten. Deze wens is echter niet geformaliseerd, omdat het 
Natura 2000 beheerplan voor de Rijntakken nog niet gereed is. In het beheerplan zou 
moeten staan welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000 doelen te halen en de 
Ruimte voor de Riviermaatregelen zouden daar zeker een plek in moeten krijgen. In de 
huidige planuitwerkingen is dus niet specifiek naar synergie gezocht. Wel is voor alle 
projecten een passende beoordeling uitgevoerd. Hierin is geborgd dat de projecten geen 
schade toebrengen aan bestaande Natura 2000-waarden en dat waar nodig compensatie 
plaatsvindt.  
 
Uit de MIRT toetsen blijkt dat de meeste projecten weinig bijdragen aan de Natura 2000-
doelen. Doelen die meeliften zijn de ‘natte’ natuurdoelen, voor zover ze overlap vertonen 
met de KRW-doelen, of doelen die baat hebben bij vernatting. De doelstellingen voor 
Natura 2000 zijn veel breder dan voor de KRW. Ze omvatten een verscheidenheid aan 
soortgroepen, van vogels tot vis, maar ook habitattypen. Het gaat in de eerste plaats om 
het beschermen van bestaande waarden voor deze soortgroepen en habitattypen, maar 
voor de meeste doelen geldt ook een uitbreidingsdoelstelling. Uit oogpunt van 
kostenefficiëntie ligt het dus voor de hand bij reeds geplande ingrepen steeds ook 
rekening te houden met deze uitbreidingsdoelstellingen. Het idee is dat hierbij dan geen 
grootschalige planwijzigingen hoeven op te treden, maar dat bij de detailinvulling en 
bepaalde keuzes wel met de Natura 2000 doelen rekening wordt gehouden. 
 
De overlap tussen Natura 2000 doelen en de KRW doelen is beperkt. Globaal gezien gaat 
Natura 2000 over behoud en KRW over ontwikkeling. Voor de rivieren betekent dit dat 
Natura 2000 vooral de bestaande laagdynamische natuur waardeert, zoals moeras en 
zachthoutooibos, terwijl de KRW vooral de schaars geworden dynamische riviernatuur 
waardeert, met ondiep stromend water als belangrijkste ontbrekende habitat. Overlap 
tussen beide beleidsdoelen is er onder meer in het habitattype slikkige rivieroevers, wat 
een verwarrende naam is omdat daarmee ook dynamische zandige en grindige oevers 
bedoeld worden. Ook zijn soorten als rivierprik en rivierdonderpad doelsoort voor Natura 
2000 en horen ze bij de groep van reofiele soorten die zouden moeten profiteren van de 
KRW maatregelen. Sommige doelen zijn echter ook tegenstrijdig. Zo zijn er ook visoorten 
die juist bij weinig dynamiek gebaat zijn als doelsoort opgenomen voor Natura 2000. Dit 
zijn soorten als bittervoorn en grote modderkruiper, die juist niet gebaat zijn bij 
maatregelen als het aantakken van plassen en strangen. Eventuele negatieve effecten 
van RvR projecten zijn beoordeeld in de passende beoordelingen. Positieve effecten 
zouden meer benut kunnen worden, met name als het gaat om uitbreiding van 
moerassige natuurdoelen. Omdat de overstromingsfrequentie in veel RvR-projecten 
toeneemt, zou dit met gerichte aanvullende maatregelen mogelijk meer benut kunnen 
worden voor moerassige habitats. Een voorbeeld is het KRW-project Buitenooij, waar de 
uiterwaarden gecontroleerd geïnundeerd worden ten bate van (KRW-)natuur. In de 
praktijk blijkt dat synergie-kansen nu het beste benut worden in terreinen die al in beheer 
zijn bij een natuurbeherende instantie, waardoor de meekoppelkansen al scherper in 
beeld zijn. 
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6. Optimalisatiemogelijkheden 

Hoofddoelstelling voor de Ruimte voor de Rivier projecten is veiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit. Daarnaast gelden er nog aanvullende eisen en randvoorwaarden vanuit de 
scheepvaartfunctie, landbouw, dijkstabiliteit, etc. Daarom kan in deze projecten niet altijd 
de hoogst denkbare effectiviteit bereikt worden voor de KRW. Daar komt bij dat de KRW 
maatregelen veelal in een (te) laat stadium aan de scope3 van de projecten is toegevoegd 
en moesten ze soms in het reeds vastgestelde ontwerp ingebouwd worden. Daarbij heeft 
het Ruimte voor de Rivier programma een harde deadline (2015), waardoor in de planning 
soms weinig ruimte was om nog ontwerpwijzigingen door te voeren. 
 
De mogelijkheden om de RvR-projecten te optimaliseren voor KRW zijn dan ook niet in 
alle gevallen benut. Sowieso niet op basis van de aanbevelingen in de MIRT-light toetsen, 
want die zijn in de meeste gevallen uitgevoerd op het moment dat de planvorming al 
gereed was of in een vergevorderd stadium verkeerde. Bovendien is in geen van de 
projectdossiers de KRW als doel terug te vinden. Dit komt onder meer doordat dit label 
pas in een laat stadium aan de projecten is toegekend en het dus niet specifiek op het 
netvlies stond van de planmakers. Ook binnen RWS is de KRW nog steeds niet voor 
iedereen bekende kost, zodat de doelen niet automatisch meeliften in allerlei projecten en 
programma’s. Wel komt de KRW in toetsende zin aan bod als er een BPRW-toets moet 
worden uitgevoerd voor de Waterwet vergunning (Bak & Liefveld 2011). In alle RvR-
projecten is vanuit de doelstelling ‘Ruimtelijke Kwaliteit’ wel aandacht besteed aan 
landschappelijke inpassing en de meerwaarde voor natuurlijke aspecten (in brede zin), 
zoals natuurlijke oeverafwerking en mogelijkheden voor vismigratie. Daarmee worden de 
KRW-doelen ook deels bediend. De eisen voor de KRW zijn op onderdelen echter 
specifieker (o.a. kenmerkende rivierhabitats, ondiep water met een bepaalde 
stroomsnelheid) en daarmee niet volledig afgedekt (Kleinveld et al. 2007).  
 
Overigens is het de vraag in welke mate ruimte bestaat voor optimalisatie, omdat veel 
optimalisatiekansen gaan over natuurlijkere in- en uitstroomwerken, grotere debieten (in 
nevengeulen) en flauwere oevers. Voor kritische reofiele soorten zijn vaak hogere 
stroomsnelheden nodig dan nu in de meeste projecten gerealiseerd worden (Dorenbosch 
et al. 2014). Grotere debieten over de geulen zijn echter meestal niet mogelijk vanwege 
de rivierkundige randvoorwaarden. Hogere stroomsnelheden in de geulen zijn ook te 
realiseren door het aanbrengen van versmallingen,  zoals in de geul bij Lent is toegepast. 
Dit gaat dan wel ten koste van een deel van het waterstandsverlagende effect, dus dit 
moet tijdig ingecalculeerd worden. Optimalisaties die gemakkelijker in te passen zijn, 
hebben betrekking op de aankleding van de casco opgeleverde maatregel. Zo kan door 
het aanbrengen van dood hout in de oever van een strang of geul de kwaliteit voor vis en 
macrofauna enorm verbeteren. Voor macrofauna is sowieso het verbeteren van het 
aanbod natuurlijk substraat belangrijk. Ook zou in sommige gevallen extra zand in de geul 
ingebracht kunnen worden, zodat het rivierwater hier zelf mee kan spelen. Ook het 
toevoegen van grindig substraat vlak voor en na het instroompunt kan de mogelijkheden 
voor kritische reofiele soorten als sneep en serpeling in nevengeulen verbeteren (figuur 

                                                        
3 Strikt genomen is de KRW-doelstelling nooit officieel aan de scope van Ruimte voor de Rivier toegevoegd. 
Wel heeft de minister bij het opstellen van de lijst met KRW-maatregelen aangedrongen op het zoveel 
mogelijk aansluiten bij bestaande programma’s en projecten. 
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1). Dit type substraat komt niet overal van nature voor, maar past bijvoorbeeld wel in de 
bovenstroomse delen van de Waal, de IJssel en de Bovenrijn. 
 

 
Figuur 1: Kribvakken langs de Waal bij Nijmegen (februari 2013). Dit soort 

bodemstructuren kunnen in diepere kribvakken of bij in- of uitstroompunten 
van geulen interessant habitat vormen voor reofiele soorten. (foto: M. 
Dorenbosch, Bureau Waardenburg) 

 
Wat betreft het beheer valt ook nog winst te behalen. Voor meer dan de helft van de 
projecten zijn hier nog geen sluitende afspraken over gemaakt. Het effect van beheer op 
de KRW is nog slecht in beeld. Wel is duidelijk dat er een relatie is, al was het alleen 
maar omdat vegetatie en hout belangrijk substraat vormen voor kenmerkende 
macrofaunasoorten. Deze ontbreken dus als dit natuurlijke substraat ontbreekt. Dit zijn 
vaak net de soorten waarmee de KRW-score omhoog gaat. Dit wringt met de 
veiligheidsdoelstelling: uit het oogpunt van veiligheid moeten de stroombanen dusdanig 
glad blijven dat dit de natuurlijk ontwikkeling van de uiterwaarden beperkt. Met name in 
het benedenrivierengebied, waar de oevervegetatie (biezen) ook rechtstreeks een KRW-
kwaliteitselement is, kan een intensief vegetatiebeheer negatief effect hebben op de 
meerwaarde van de ingrepen voor  de KRW. Voor deze controverse zou intern RWS een 
passende oplossingsrichting gezocht moeten worden die recht doet aan beide 
doelstellingen.  
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Figuur 2: In de Lek heeft Rijkswaterstaat op verschillende plekken als proef dode bomen 

verankerd. Naar verwachting krijgt het onderwaterleven hierdoor een impuls. 
(Foto: W. Liefveld, Bureau Waardenburg) 

 
7. Conclusie 

De conclusie van de analyse is dat de RvR-projecten een meerwaarde hebben voor de 
KRW, maar dat optimalisaties deze meerwaarde nog zouden kunnen verhogen. Natura 
2000-doelen liften slechts beperkt mee. Er is een klein tekort in de realisatie van het 
areaal strangen en geulen. Dit verschil valt nagenoeg weg als alle strangen en geulen in 
alle waterlichamen bij elkaar opgeteld worden (tabel 1). Daarentegen is er in bijna alle 
waterlichamen een relatief groot overschot in de realisatie van het areaal 
uiterwaardverlaging.  

 

8.  Hoe nu verder? 

Planwijzigingen 
Gedurende het traject naar de uitvoering van maatregelen treden vaak nog wijzigingen 
op, zelfs in de uitvoeringsfase. Daarbij moet steeds in het oog gehouden worden of de 
wijzigingen relevant zij voor de KRW-beoordeling. Om dat te onderzoeken moet de 
uitgevoerde MIRT toets opnieuw tegen het licht gehouden worden. Als de veranderingen 
significant zijn voor KRW, moet de toets aangepast worden om de effecten opnieuw te 
beoordelen. De route hiervoor loopt via het Programmabureau verkenning en 
planuitwerking van RWS Midden-Nederland. 
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Optimalisaties 
Om de KRW-waarde van projecten te verhogen, zijn in elk stadium nog optimalisaties 
mogelijk, al vallen veel mogelijkheden natuurlijk af na de realisatie. Een vervolgstap kan 
dan ook zijn om de optimalisatiemogelijkheden per project scherper te duiden en te 
benutten voor de (resterende) 1ste, 2de en 3de KRW tranche. Het gaat dan niet zozeer 
om de kwantiteit van de maatregelen, maar om de kwaliteit te verbeteren. Het voortouw 
hiervoor ligt bij Rijkswaterstaat ON. Aandachtspunt is dat de Nederlandse KRW-invulling 
vooralsnog focust op de realisatie van de beloofde arealen en nog niet zozeer op 
kwaliteitsaspecten. 
 
Beheer 
Naast aanleg is beheer een belangrijke bepalende factor voor de effectiviteit van een 
maatregel. Op dit moment is Rijkswaterstaat volop bezig om programma’s, richtlijnen en 
instrumentaria te ontwikkelen die het vegetatiebeheer ten behoeve van veiligheid moeten 
gaan borgen. Voorbeelden zijn het programma Stroomlijn (inhaalslag achterstallig 
vegetatiebeheer), de (concept-)vegetatielegger (www.vegetatielegger.nl) en het Normatief 
kader vegetatiebeheer grote rivieren (RWS 2012, Schropp 2012). De koppeling met de 
KRW-doelen wordt nog maar beperkt gelegd. Er is weliswaar een aanvulling op het 
veiligheidsbeheer vanuit het KRW-perspectief (Schoor 2012), maar deze aanvulling 
beschrijft vooral hoe rekening te houden met de KRW-doelen als bomen en struiken 
verwijderd moeten worden bij een inhaalslag. Naast de aanwezigheid van hout (bomen en 
struiken), is ook de aanwezigheid van oever- en waterplanten van belang voor de KRW-
doelen. Ook onderhoudsmaatregelen als baggerbeheer hebben invloed op de KRW-
waarden. RWS heeft inmiddels verschillende initiatieven lopen om het vegetatiebeheer 
langs de grote rivieren ook af te stemmen op de KRW.   
 
Verantwoording gerealiseerd KRW-areaal 
Ter verantwoording aan Den Haag/Brussel is het van belang de balans op te maken van 
het gerealiseerde areaal aan KRW-maatregelen per waterlichaam. Indien nodig kan 
omwisseling van maatregelen in gang gezet worden indien een tekort aan gerealiseerd 
areaal gecompenseerd kan worden met een teveel aan gerealiseerd areaal elders. In de 
KRW wijzigingsprocedure is vastgelegd hoe dit soort omwisselingen moeten plaatsvinden. 
In eerste instantie wordt naar compensatie binnen een waterlichaam gezocht. Dit wordt 
door Rijkswaterstaat ON in overleg met het programmabureau Verkenning en 
Planuitwerking bekeken. Als hier geen oplossing gevonden wordt, kan eventueel ook 
tussen verschillende waterlichamen uitgewisseld worden. Dit kan alleen met goedkeuring 
door DGRW. 
 
Voordat de stap naar omwisselbesluiten gemaakt kan worden, moet RWS ON het totale 
gerealiseerde KRW-areaal binnen haar beheergebied in beeld hebben. Voorliggende 
inventarisatie betreft immers alleen de RvR-projecten.  
 
Meekoppelen KRW doelen 
Bij toekomstige waterveiligheidsprojecten is het verstandig meteen een KRW opgave mee 
te geven in de opdracht (indien dit aan de orde is). Op die manier wordt voorkomen dat 
de KRW maatregelen in een (te) laat stadium aan de scope van de projecten toegevoegd 
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worden. Hierdoor zal de effectiviteit van de maatregelen voor de KRW toenemen. Ook het 
eerder uitvoeren van de KRW toets (MIRT-toets) is aan te bevelen. Als de uitvoering van 
de maatregel nog niet is gestart is er immers meer ruimte voor aanpassing van het 
ontwerp. 
 
Monitoring 
Op enig moment moet ook een inschatting gemaakt worden in welke mate de einddoelen 
gehaald gaan worden en waarom wel of niet. Mocht blijken dat het niet lukt, dan kunnen 
de doelen in 2021 nog worden bijgesteld of de programmering van de derde tranche 
aangepast worden. Projectmonitoring is dus belangrijk, om tijdig inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van de maatregelen. Als er lokaal verbeteringen te zien zijn, kan ingeschat 
worden hoe zich dit op termijn zal doorvertalen naar het waterlichaam als geheel. 
Projectmonitoring voor KRW doelen is niet verplicht, maar wel wenselijk om tijdig bij te 
kunnen sturen (Liefveld & Kleijheeg 2013). 
 
Dit is met name van belang, omdat in alle MIRT toetsen van de RvR-maatregelen een 
lichte of beperkte bijdrage van de maatregelen aan de KRW-doelen wordt verwacht. Dit 
komt, doordat de maatregelen beperkt van omvang en effect zijn, waardoor ook de 
invloed op de EKR-score van het betreffende waterlichaam als geheel beperkt zal zijn. 
Projectmonitoring kan inzicht geven in de daadwerkelijke effectiviteit van de maatregelen. 
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Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg bv 

 drs. A. Bak  

 

Paraaf:  

 

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Rijkswaterstaat  Programmabureau Ruimte voor de Rivier 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor 
het is vervaardigd. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd  
overeenkomstig ISO 9001:2008.  
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Bijlage 1: Tabel KRW-bijdrage RvR-projecten (vgl. BPRW) 

 
Legenda: 
Rood = negatief verschil (tekort)  NTWE = nevengeul, tweezijdig aangetakt 
Groen= positief verschil (overschot) STEA = aangetakte strang (eenzijdig) 
Lichtblauw = niet in BPRW  UVER = uiterwaardverlaging 

ZOMD = zomerdijk doorsteken 
NVO = natuurvriendelijke oever 

Planperiode KRW: 
1 = 2010-2015,   
2 = 2015-2021 
 
* Aanleg van natuurlijke oevers in dit gebied wordt in een afzonderlijk project uitgevoerd 
door Waterschap Vallei en Veluwe in opdracht van RWS ON (KRW-maatregel). 
** Uitgaande van een breedte van 40 meter 

Naam$maatregel Waterlichaam
Lent Bovenrijn,,Waal
Elst Nederrijn,,Lek
Middelwaard Nederrijn,,Lek

Tollewaard Nederrijn,,Lek

Doorwertsche,Waarden Nederrijn.,Lek

Westenholte IJssel

Bolwerksplas,,Worp,en,
Ossenwaard IJssel

IJssel
KeizersB,en,Stobbenwaarden,en,
Olsterwaarden IJssel

Noordwaard
Brabantsche,
Biesbosch

Ruimte,voor,de,Lek

Oude,Maas,,Spui,,
Noord,,Dordtsche,
Kil,,Getijde,Lek,,
Lek

Munnikenland Bovenrijn,,Waal

Langsdammen,Waal Bovenrijn,,Waal
Kribverlaging,Waal,fase,3 Bovenrijn,,Waal

Meinerswijk Nederrijn,,Lek

Cortenoever IJssel
Voorsterklei IJssel

Onderdijksewaard, IJssel

Scheller,en,Oldeneler,
Buitenwaarden,*

Type$
maatregel
NTWE 2 km
NTWE 0,5 km
NTWE 1 km
UVER 5 ha
ZOMD 0 locatie
STEA 2 km
UVER 0 ha
ZOMD 0 locatie
ZOMD 1 locatie
NVO 0 km
NTWE 1,2 km
STEA 1,3 km
UVER 0 ha
STEA 3 km
STEA 5 km
UVER 10 ha
NTWE 1 km
STEA 3,5 km
UVER 25 ha
UVER 250 ha

UVER 25 ha
NTWE 0 km
STEA 0 km
STEA 2,5 km
UVER 85 ha
STEA 3 km
NTWE n.v.t.
UVER n.v.t.
NVO n.v.t.
STEA n.v.t.
UVER n.v.t.
NVO n.v.t.
UVER n.v.t.
UVER n.v.t.
STEA n.v.t.
NTWE n.v.t.
STEA n.v.t.

Doelbereik$
opgenomen$in$
BPRW

Plan$
periode

Verschil$tussen$
doel$en$realisatie

4,3 km 1 +,2,3,km
0,9 km 1 +,0,4,km
0 km B B,1,km
1 ha 1 B,4,ha
1 locatie 1 +,1,locatie
0 km B B,2,km

3,5 ha 1 +,3,5,ha
1 locatie 1 +,1,locatie
1 locatie 1 geen,verschil

1,1 km 1 +,1,1,km
1,2 km 1 geen,verschil
1,4 km 1 +,0,1,km
46 ha 1 +,46,ha
3,1 km 1 +,0,1,km
2,7 km 1 B2,3,km
5,3 ha 1 B,4,7,ha
0 km 1 B,1,km

2,5 km 1 B,1,km
25 ha 1 geen,verschil

460 ha 1 +,210,ha

5 ha 1 B,20,0,ha
3,5 km 1 +,3,5,km
2,6 km 1 +,2,6,km
2,2 km 1 B,0,3,km
125 ha 1 +,40,ha
2,9 km 1 B,0,1,km
9,3 km 1 +,9,3,km
6 ha 1 +,6,ha,**

0,4 km 1 +,0,4,km
0,6 km 1 +,0,6,km
13 ha 1 +,13,ha
0,5 km 1 +0,5,km
B ha 2 n.v.t.
B ha 2 n.v.t.
1,5 km 2 +1,5,km
1,6 km 2 +,1,6,km
0,5 km 2 +,0,5,km

Gerealiseerd$
doelbereik$



NOTITIE Wat draagt Ruimte voor de rivier bij aan de Kaderrichtlijn Water opgave?   15 

Bijlage 2: Status RvR-maatregelen (mei 2014) 
nr. maatregel SNIP2A SNIP3 start 

markt-
benade-
ring 

ontwerp 
plan ter 
inzage

vaststel-
ling plan

plan  
onher-
roepelijk

gunning prognose 
realisatie 
veiligheid 

1 obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade naar de 
zandberg vervallen 

2 extra uiterwaardvergraving Millingerwaard gereed ** gereed gereed gereed gereed gereed 2015

3 dijkteruglegging Lent gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015

4 kribverlaging Waalbochten vervallen 

5 kribverlaging Midden-Waal gereed gereed gereed n.v.t. n.v.t. n.v.t. gereed voor 2015

7 kribverlaging Beneden Waal gereed gereed gereed n.v.t. n.v.t.  gereed  gereed 2015

9 uiterwaardvergraving Avelingen gereed gereed gereed gereed gereed gereed  gereed voor 2015

10 ontpoldering Noordwaard gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015

11 ontpoldering Overdiepsche Polder gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015

12 kadeverlaging Biesbosch vervallen 

13 dijkverbetering Amer/Donge * gereed gereed gereed  gereed  gereed  gereed 2015

14 dijkverbetering Steurgat/Land van Altena * gereed  gereed gereed  gereed  gereed  gereed 2015

15 dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena * gereed  gereed gereed gereed  gereed  gereed 2015

16 dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard *** * gereed 2015

17 dijkverbetering Oude Maas/ Voorne Putten *** *  gereed 2015

Zuiderklip gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed in 2008

18 berging op het Volkerak-Zoommeer gereed gereed  gereed gereed  gereed 2015

19 uiterwaardvergraving Huissensche Waarden gereed gereed **** gereed **** 2015

20 uiterwaardvergraving Meinerswijk gereed gereed  gereed gereed  gereed  gereed  gereed voor 2015

21 uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden gereed ** gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed voor 2015

22 uiterwaardvergraving Middelwaard gereed  ** gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed voor 2015

23 uiterwaardvergraving De Tollewaard gereed  ** gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed voor 2015

24 obstakelverwijdering Machinistenschool Elst gereed  ** gereed  gereed gereed  gereed gereed voor 2015

25 uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland 
Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard 

gereed gereed gereed gereed  gereed gereed gereed 
2015

26 dijkverbetering Neder-Rijn/Geldersche Vallei Vervallen

27 dijkverbetering Neder-Rijn/ Betuwe/Tieler- en 
Culemborgerwaard

*  gereed  gereed  gereed  gereed  gereed
2016

28 dijkverbetering Neder-Rijn/Arnhemse en Velpsebroek * gereed  gereed  gereed  gereed  gereed  gereed voor 2015

29 dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard *  gereed  gereed  gereed  gereed  gereed 2016

30 dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden

*  gereed  gereed  gereed  gereed  gereed
2016

31 dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard vervallen 

32 dijkverlegging Cortenoever gereed gereed  gereed  gereed  gereed  gereed 2016

33 dijkverlegging Voorsterklei gereed gereed  gereed  gereed  gereed  gereed 2016

34 uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard gereed gereed gereed gereed gereed  gereed  gereed 2015

35 uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en 
Olsterwaarden

gereed gereed gereed gereed gereed  gereed  gereed

2015

36 hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gereed gereed  gereed  gereed  gereed  gereed  gereed 2016

37 uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler 
Buitenwaarden

gereed gereed gereed gereed gereed gereed  gereed 2015

38 dijkverlegging Westenholte gereed gereed gereed gereed gereed gereed  gereed 2015

39a Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, gedeelte 
Zomerbedverlaging (*****)

gereed  gereed  gereed  gereed  gereed

39b Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, gedeelte Reevediep 
(*****)

gereed gereed  gereed gereed  gereed

dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed in 2011 

gereed n.v.t. n.v.t. gereed6

kribverlaging Waal Fort St. Andries

gereed gereed

gereed gereed gereed  gereed8 uiterwaardvergraving Brakelse benedenwaarden en 
dijkverlegging Munnikenland

gereed gereed

2016

2019

 gereed

2015

 gereed

2015

 
 (*) Bij dijkverbeteringen is een variantkeuze/SNIP2a niet aan de orde, omdat er geen sprake is van varianten. 

(**) Door te kiezen voor een vervroegde marktbenadering is bij de SNIP2a beslissing door de staatssecretaris gelijk de investeringsbeslissing 

 (vergelijkbaar met een SNIP3-beslissing) genomen en is vervolgens de markt ingeschakeld om het voorkeursalternatief uit te werken tot een definitief plan en dit plan uit te voeren.

(***) Uitvoering binnen Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onder regie van Ruimte voor de Rivier.

(****) Uiterwaardvergraving Huisschensche Waarden wordt door een particulier gerealiseerd, er is derhalve geen sparke van een aanbesteding en gunning

(*****) Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de bypass Kampen vormen samen de integrale maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

           Wel zal seperaat worden gerapporteerd over de prognose realisatie veiligheid  
Legenda van de kleuren bij prognose realisatie veiligheid

verwachting is dat het veiligheidsniveau voor 2015 wordt 
opgeleverd
verwachting is dat het veiligheidsniveau in 2015 wordt 
opgeleverd
verwachting is dat het veiligheidsniveau na 2015 wordt 
opgeleverd 
maatregel is vervallen (zie hoofdstuk 3)

maatregel is gereed, maatregel valt buiten het PKB-
basispakket, was bij het opstellen van de PKB al een 
‘lopend project’ en is nodig voor het halen van de 
veiligheidsdoelstelling  

 
 


