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Voorwoord 

Het klimaat om ons heen verandert. Dit heeft grote gevolgen voor 
Nederland. Zo wordt in de toekomst meer wateroverlast verwacht omdat 
er meer water in een kortere periode zal neervallen. Ook neemt de kans 
op overstromingen toe doordat de rivieren in kortere tijd meer water 
moeten afvoeren en de zeespiegel stijgt. 
De Nederlandse overheid probeert via de campagne ‘Nederland leeft met 
water’ mensen bewust te maken van dit probleem en van de maatregelen 
die hiervoor genomen worden. Deze module haakt aan bij het project 
Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. In dit project worden 
maatregelen in het rivierengebied genomen die er voor moeten zorgen dat 
de overstrominsgkans in de toekomst niet toeneemt. De ingrepen die 
hiervoor genomen worden bieden tevens mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling langs de rivieren. Zo ontstaat een veilig en 
aantrekkelijk rivierenlandschap.  
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1 Inleiding 

1.1 Inhoud 
Na de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 en door de verwachte 
klimaatverandering, waarbij een toename van de waterafvoer in rivieren 
wordt verwacht, is een nieuwe visie ontstaan op het rivierbeheer in 
Nederland: de rivier moet meer ruimte krijgen. Om de toekomstige afvoer 
van de rivieren aan te kunnen moeten we niet alleen denken aan het 
verhogen van de dijken, maar ook aan andere maatregelen die de 
waterstand doen afnemen bij hogere afvoeren zoals uiterwaardverlaging, 
het graven van een nevengeul en het weghalen van obstructies. Deze 
maatregelen bieden tevens de mogelijkheid om natuur te ontwikkelen in 
de uiterwaarden. De belangrijkste activiteit in deze module is het 
ontwerpen van een inrichting van een uiterwaard langs een Nederlandse 
rivier die voldoet aan de veiligheidseis en ruimte biedt voor natuur. 
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met andere belangen die in 
het rivierengebied spelen. 
In de module wordt eerst wat algemene informatie gegeven over de 
historische strijd tegen water, klimaatverandering en rivieren. Voor het 
ontwerpen van een inrichting voor een uiterwaard heb je kennis nodig over 
natuur in uiterwaarden en de stroming van water. In twee afzonderlijke 
hoofdstukken wordt hier aandacht aan besteed. Met de theorie over 
stroming van water kun je zelf een model maken om de effecten van je 
inrichting op de waterstand te bepalen. Je kunt hiervoor ook gebruik 
maken van de java-applet die bij deze module hoort. Hoofdstuk 7 
beschrijft de ontwerpopdracht in detail.  

Figuur 1: in december 1993 moesten 12.000 mensen geëvacueerd worden vanwege 
overstromingen langs de Maas. Bron: http://www.beeldbankvenw.nl, Rijkswaterstaat 
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1.2 Doel 
In deze module komen verschillende vakgebieden samen: aardrijkskunde, 
natuurkunde, biologie, maatschappijleer en ontwerpen. Het doel van deze 
module is je kennis te laten maken met de diversiteit van waterbeheer en 
inzicht te geven in de manier waarop de Nederlandse rivieren opnieuw 
worden ingericht om betere bescherming te bieden tegen overstromingen. 
Je leert hoe je op een eenvoudige manier kunt rekenen aan de effecten 
van verschillende maatregelen om de waterstand te verlagen, wat voor 
typen natuur in de uiterwaarden voorkomen en je denkt na over het 
afwegen van de verschillende belangen die in het rivierengebeid spelen.  

1.3 Leerdoelen 
In deze module maak je kennis met de gevolgen van klimaatverandering en 
allerlei aspecten rondom de herinrichting van rivierlandschappen. 
In deze module leer je 

 werken met een eenvoudig rekenmodel om de verandering in 
waterstand als gevolg van verschillende maatregelen te bepalen 

 een ontwerpproces organiseren en daarin specialistische 
deelopdrachten uitvoeren 

 de resultaten van je onderzoek op een heldere manier presenteren, 
zowel schriftelijk als mondeling 

 samenwerken in een groep. 
 
Aan het eind van deze module weet je meer over 

 de gevolgen van de klimaatverandering op het waterbeheer in 
Nederland 

 de maatregelen die genomen (kunnen) worden om Nederland te 
beschermen tegen wateroverlast 

 de specifieke maatregelen die genomen (kunnen) worden langs de 
rivieren om de kans op overstromingen te verkleinen 

 natuurontwikkeling langs de rivier 

 hoe op een eenvoudige manier te rekenen aan de stroming van water  

 de verschillende belangen rondom de rivier en hoe je deze kunt 
afwegen om tot keuzes te komen voor een inrichting van een 
uiterwaard. 

1.4 Opbouw module 
De module draait om een ontwerpopdracht waarin een inrichting van een 
uiterwaard langs een rivier moet worden ontworpen die voldoet aan de 
toekomstige veiligheidseisen en ruimte biedt voor natuur. Deze opdracht 
wordt in paragraaf 1.7 geïntroduceerd en in hoofdstuk 7 verder uitgewerkt. 
De tussenliggende hoofdstukken geven achtergrondinformatie over het 
belang en de noodzaak om maatregelen te nemen in het rivierengebied en 
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levert bouwstenen om de centrale ontwerpopdracht uit te voeren. 
Nederland heeft door de eeuwen heen strijd geleverd tegen het water. In 
hoofdstuk 2 worden daar een aantal voorbeelden van gegeven. De 
belangrijkste aanleiding om de veiligheid langs de grote rivieren opnieuw 
te bekijken is de klimaatverandering. De oorzaak van klimaatverandering 
en de gevolgen voor de rivierafvoer worden kort besproken in hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 wordt uitleg gegeven over rivieren en het project ‘Ruimte 
voor de Rivier’. In hoofdstuk 5 en 6 worden onderwerpen behandeld die 
van belang zijn voor het ontwerpen van een inrichtingsplan voor een 
uiterwaard. Hoofdstuk 5 gaat over natuurontwikkeling in uiterwaarden. 
Deze kennis kun je gebruiken om de keuzes voor natuur in het ontwerp te 
onderbouwen. In hoofdstuk 6 wordt de theorie van de stroming van water 
door een rivier besproken. Met deze theorie kan een model gemaakt 
worden om de effecten van verschillende maatregelen en het te 
ontwerpen inrrichtingsplan op de waterstand bepaald worden. Voor deze 
module is ook een model (java-applet) beschikbaar dat hiervoor gebruikt 
kan worden. Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwerpopdracht in detail. Daarin 
wordt ook ingegaan op het afwegen van verschillende belangen aan de 
hand van een multi-criteria analyse.  

1.5 Voorkennis 
Om deze module goed te kunnen doorlopen, is het nodig bepaalde stof 
vooraf te herhalen of te bestuderen. 

Voorkennis voor natuurkunde betreft: 
 bewegingen 

 versnelling 

 krachten. 
Deze kennis kun je ophalen via de natuurkundestof van VWO4. De volgende 
begrippen heb je nodig: 
éénparige bewegingen, versnelling, wrijvingskracht, zwaartekracht, 
weerstand, dichtheid, stroomsnelheid. 
Als je deze begrippen beheerst, kun je wat de natuurkunde betreft aan de 
module beginnen. Deze begrippen komen vooral aan de orde in hoofdstuk 
6. 

Voorkennis voor aardrijkskunde betreft: 
 klimaatverandering 

 riviersystemen 

 belang van rivieren 

 hydrologische kringloop. 
De meeste kennis heb je in de basisvorming van je middelbare school al 
gehad bij aardrijkskunde. De volgende begrippen heb je nodig: 
broeikaseffect, neerslag/verdamping, afvoer, sedimentatie/erosie, 
verhang, stroomsnelheid, weerstand/ruwheid watergangen, herinrichting, 
nevengeulen, natuurontwikkeling, natuurlijke rivier, gereguleerde rivier, 
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winterdijken, zomerkade, kribben, dammen, sluizen, stuwen, 
stroomgebied, regenrivier, smeltwaterrivier en gemengde rivier. 
Deze begrippen komen vooral voor in hoofdstuk 3 en 4. 

Overige voorkennis: 
 flora en fauna in riviergebieden 

 natuurontwikkeling. 
In de module kom je een aantal begrippen uit de biologie tegen die je 
wellicht al hebt gehad. Zo niet, dan zijn ze eenvoudig uit de context te 
begrijpen of op te zoeken op internet. Het gaat hierbij om begrippen als: 
successie, pioniervegetatie, climaxvegetatie, ecotopen en biodiversiteit. 
Deze begrippen komen vooral voor in hoofdstuk 5.  

1.6 Opleiding en beroep 
Zoals je in deze module zult merken bestaat waterbeheer uit heel veel 
verschillende aspecten. De aspecten die in deze module aan de orde 
komen zijn o.a. het maken van inrichtingsplannen, het beoordelen van 
deze plannen vanuit de verschillende belangen en het doorrekenen van de 
effecten van deze plannen. Dit soort aspecten speelt niet alleen bij 
rivieren, maar ook bij de (her)inrichting van het landelijk en stedelijk 
gebied. Hiervoor zijn mensen nodig met verschillende expertises die in 
teamverband samenwerken. Voorbeelden van studies die opleiden tot 
beroepen die aan dit soort projecten werken zijn civiele techniek, 
planologie, landschapsinrichting, fysische en sociale geografie, 
milieukunde, ecologie, bestuurskunde en communicatiekunde. Bij dit soort 
projecten zijn overheden (Rijk, provincies, gemeenten), waterschappen, 
ingenieurs- en adviesbureaus, grote technologische instituten en natuur- 
en landschapsorganisaties betrokken. Met de meeste van de genoemde 
opleidingen kun je dan ook aan de slag bij deze overheden, instituten of 
bedrijven.  

1.7 Aan de slag… 
In deze module ga je in een groepje een ontwerp maken voor een 
inrichting van een uiterwaard langs een rivier. Het ontwerp moet voldoen 
aan de volgende randvoorwaarden: 

 veilige afvoer van water 

 ruimte voor natuurontwikkeling 

 respect voor de verschillende belangen in het gebied.  
 

Om een goed ontwerp te kunnen maken is achtergrond-informatie nodig. 
Deze informatie wordt gegeven in hoofdstukken 2 tot en met 6. In deze 
hoofdstukken staan opdrachten die je individueel, met je groep of 
klassikaal kunt maken. De opdrachten leveren kennis of bouwstenen voor 
het uitvoeren van de eindopdracht die nader beschreven wordt in 
hoofdstuk 7. Je kunt je groep zien als een adviesbureau dat een opdracht 
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krijgt van Rijkswaterstaat om een inrichtingsplan voor een uiterwaard te 
ontwerpen.  

1. Opdracht: formeer een groep 
Formeer een groep van ca. 4 personen. Jullie vormen samen het 
adviesbureau dat de opdracht gaat uitvoeren. Bedenk een naam voor het 
adviesbureau en eventueel een logo.  
 
Voordat je aan de volgende hoofdstukken begint, denk eens na over: 

 Mogelijke maatregelen die je kunt nemen om meer water veilig af te 
voeren. 

 Welke belangen spelen er in het rivierengebied die van belang kunnen 
zijn bij de herinrichting van een uiterwaard? 

 
Het is handig de taken binnen de groep te verdelen. Het ontwerp omvat 
drie belangrijke aspecten: 

 het berekenen van de waterstand 

 ontwikkeling van natuur 

 het maken van een integraal ontwerp 
Daarnaast kan iemand aangewezen worden om het project te coördineren. 
Verdeel de drie deelopdrachten onder de groepsleden. Houd bij het 
verdelen rekening met elkaars interesses en sterke kanten. Om tot een 
goed ontwerp te komen en voldoende van het project te leren is het van 
belang dat alle groepsleden samenwerken, met elkaar meedenken en 
reflecteren op elkaars producten. Het gezamenlijk doornemen van 
hoofdstukken 2 tot en met 6 is daarvoor de eerste stap. 
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2 De strijd tegen water 

Iedereen zal zich gebeurtenissen uit het nieuws kunnen herinneren die te 
maken hebben met overstromingen of wateroverlast. Bekende voorbeelden 
uit het recente verleden zijn de gevolgen van de tsunami in Zuid-Oost-Azië 
in 2004 en de orkaan Katrina in New Orleans in 2005. Elk jaar vinden in 
verschillende delen van de wereld wel overstromingen plaats die al dan 
niet het nieuws halen.  
 
In Nederland strijden we van oudsher al tegen het water. Ver voor de 
jaartelling bouwden bewoners van overstromings-gevoelige gebieden hun 
huizen al op terpen om bij hoogwater droge voeten te houden. In de 
Middeleeuwen werden de eerste dijken aangelegd. De strijd tegen het 
water werd in die tijd ook vaak verloren. Een bekende overstroming uit de 
Middeleeuwen is de St. Elisabethsvloed uit 1421 waarbij de Biesbosch is 
ontstaan. Van recentere datum is de watersnoodramp van 1953 het meest 
aansprekende voorbeeld van de verwoestende kracht van water. Tijdens 
deze ramp overstroomden delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-
Brabant. Een gebied zo groot als de provincie Zeeland kwam onder water 
te staan, 1.836 mensen kwamen om het leven en 72.000 mensen werden 
geëvacueerd. Als gevolg van deze ramp zijn de Deltawerken uitgevoerd 
om Zuid-West Nederland beter te beschermen tegen overstromingen vanuit 
zee.  
 
De dreiging van water komt in Nederland niet alleen van de zee maar ook 
van de grote rivieren. Grootschalige bedijking van de rivieren is begonnen 
met de instelling van de waterschappen in de twaalfde en dertiende eeuw. 
In de veertiende eeuw waren de grote rivieren vrijwel helemaal bedijkt. 
De dijken waren lang niet altijd bestand tegen het hoge water en 
overstromingen of dijkdoorbraken vonden dan ook regelmatig plaats. In de 
lager gelegen gebieden konden dan snel hele rivierpolders onder lopen. Op 
de plaats van een doorbraak werd een groot, diep gat uitgeschuurd. Zo’n 
gat noemen we een wiel en deze zijn nog op veel plaatsen aanwezig in het 
landschap. Vaak zijn de dijken hier omheen gelegd waardoor deze een 
bochtig verloop kregen. Na de oprichting van het ‘Bureau voor den 
Waterstaat’, het huidige Rijkswaterstaat, in 1789 nam het aantal 
overstromingen snel af. De laatste grote overstroming langs de Maas en 
Rijn vond plaats in 1926. De schade was enorm. Na deze overstromingen 
zijn diverse maatregelen genomen om de gebieden langs de grote rivieren 
beter te beschermen. In de winters van 1993 en 1995 leidden grote  
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Figuur 2: hoogwater langs de Maas bij het dorp Roosteren in Limburg in 1993 (links) en 
noodreparaties aan de dijk bij Ochten langs de Waal in 1995 (rechts). Bron: 
http://www.beeldbankvenw.nl, Rijkswaterstaat 

hoeveelheden neerslag in West-Europa tot extreme afvoeren in de Maas en 
de Rijn die voor veel overlast hebben gezorgd. Zo werden in 1995 op last 
van de overheid bewoners en vee van een groot aantal polders langs de 
Maas en de Waal geëvacueerd omdat men bang was dat de dijken zouden 
bezwijken met overstromingen als gevolg. Deze polders zijn uiteindelijk 
gespaard gebleven, maar in andere gebieden zoals Limburg vonden wel 
overstromingen plaats.  
 
Naast de dreigende overstromingen vanuit de zee en rivieren kan ook 
hevige neerslag tot wateroverlast leiden. Zo viel er eind oktober 1998 in 
korte tijd veel regen in verschillende delen van ons land. Hierdoor 
ontstond veel wateroverlast, omdat het water niet snel genoeg kon worden 
afgevoerd. 
 
In deze module zullen we ons richten op de dreiging van overstromingen 
langs de grote rivieren en de mogelijke maatregelen die hiertegen 
genomen kunnen worden. Verwacht wordt dat de afvoer toeneemt als 
gevolg van klimaatverandering. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op 
klimaatverandering en wat de mogelijke gevolgen zijn. In de 
daaropvolgende hoofdstukken wordt meer informatie gegeven over 
rivieren, de stroming van water en de maatregelen die genomen kunnen 
worden om de kans op overstromingen te verminderen.  

2. Opdracht: de strijd tegen water 

2.1 Nieuwsfragmenten 
Bekijk één of meerdere fragmenten uit het NOS journaal van 20 uur, 
2Vandaag of NOVA van 30 januari 1995 op ►URL1 om een indruk te krijgen 
van de strijd tegen het dreigende water.  

2.2 Wanneer is er sprake van een ramp? 
Probeer te definiëren wat je verstaat onder een ramp. Kan er volgens jou 
in de winter van 1995 gesproken worden over een watersnoodramp?  
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3 Klima

ngrijkste oorzaak genoemd van de 
toenemende dreiging van het water. Dit hoofdstuk geeft 
achtergrondinformatie over klimaatverandering. De laatste tijd is er veel 

s 
s het en kunnen 

Dit hoofdstuk is 

atverandering 

Klimaatverandering wordt als bela

aandacht voor klimaatverandering in de media. Maar wat wordt precie
bedoeld met klimaatverandering, hoe komt het, hoe erg i
we er iets aan doen?  

deels overgenomen van 
►http://www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/ Voor meer informatie zie 
ook KNMI-website, ►URL2.  

3.1 Klimaat door de eeuwen heen 
Het klimaat zou je kunnen omschrijven als het gemiddelde weer over 30 

logische 
eranderen. Zo was 

 is het 

 

 

n jaar tot jaar duidelijke trends in de temperatuur te 
ien. Zo is het tussen de jaren 1910 en 1940 warmer geworden, en ook 

 

in 

 juist 

jaar op een bepaalde plaats. Over een lange termijn (geo
tijdschaal) kan de gemiddelde weerssituatie geleidelijk v
er ca. 10.000 jaar geleden nog een ijstijd en nog verder terug zijn er ook 
perioden geweest dat het warmer was. De laatste duizenden jaren
klimaat in onze regio redelijk constant gebleven al zijn er zeker warmere 
en koudere perioden zijn geweest. In de Middeleeuwen waren de zomers 
bijvoorbeeld systematisch warmer en in de vijftiende tot achttiende eeuw
kwamen er vaker koude winters voor (denk aan de schaatstaferelen op 
schilderijen van ‘oude meesters’). Deze periode wordt ook wel de ‘Kleine
IJstijd’ genoemd.  
 
In de twintigste eeuw is men steeds meer gaan meten en zijn er ondanks 
de grote variaties va
z
weer vanaf 1979. In 1998 was de wereldgemiddelde temperatuur 14,6 
graden. Dat is 0,9 graden boven het gemiddelde van 1856-1899, en op basis
van verscheidene aanwijzingen waarschijnlijk het warmste jaar van de 
afgelopen duizend jaar. In totaal is de wereldgemiddelde temperatuur 
de twintigste eeuw met ongeveer 0,74 graden gestegen. In ons land is de 
temperatuur sinds 1900 met gemiddeld 1,2 graad gestegen. Ook de 
hoeveelheid neerslag is in Nederland toegenomen. Het jaargemiddelde 
over 1871-1900 was 730 mm tegen 793 mm over 1971-2000. Vooral maart 
en november zijn in de 20ste eeuw natter geworden, terwijl augustus
droger is geworden. 
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3.2 Stralingsbalans 
De globaal gemiddelde temperatuur op aarde wordt bepaald door de 
stralingsbalans. Van de inkomende zonnestraling, bestaande uit 
ultraviolette straling en zichtbaar licht, wordt een deel teruggekaatst naar 
de ruimte door de atmosfeer en wolken. Ook van de zonnestraling die het 
aardoppervlak bereikt wordt een deel teruggekaatst. Het deel van de 
zonnestraling dat niet wordt weerkaatst wordt geabsorbeerd door de 
atmosfeer, wolken, water- en aardoppervlak. Dit zorgt ervoor dat de 
atmosfeer en de aarde worden opgewarmd en als gevolg hiervan straalt de 
aarde warmtestraling (infrarode straling) uit. Een deel van deze 
warmtestraling wordt vastgehouden door gassen in de atmosfeer. Dit wordt 
het broeikaseffect genoemd. CO2 (koolstofdioxide) is een gas dat zeer 
effectief de warmtestraling van de aarde kan vasthouden evenals CH4 
(methaan), N2O (distikstofoxide of lachgas) en waterdamp. Zulke gassen 
worden broeikasgassen genoemd. Zonder deze gassen zou het op aarde 
een stuk kouder zijn omdat een groot deel van de warmtestraling naar de 
ruimte zou verdwijnen. Figuur 12 geeft de stralingsbalans schematisch 
weer.  

reflectie 
r wolk

warmte 
straling aarde 

reflectie door 
aarde 

doo en 

reflectie door 
atmosfeer 

uitstraling 
wolken 

absorptie en verstrooiing 
warmtestraling door 

atmosfeer absorptie en 
verstrooiing door 

atmosfeer 

Figuur 3: stralingsbalans van de aarde. 

3.3 Oorzaken van klimaatverandering 
Er zijn verschillende oorzaken voor variaties van het klimaat, zoals 
verschuivingen van continenten en zeestromen, inslagen op aarde van 
kometen of meteorieten, verhoogde vulkanische activiteit, variaties in de 
aardbaan, veranderende zonneactiviteit en het chaotisch gedrag van de 
atmosfeer. De recent waargenomen verandering in het klimaat wordt 
vooral toegeschreven aan de door menselijke activiteiten toegenomen 
hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Zo is met name de 
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concentratie CO2 in de atmosfeer toegenomen, als gevolg van de 
verbranding van fossiele brandstoffen en het kappen van bossen, waardoor 
meer warmte wordt vastgehouden en de temperatuur op aarde langzaam 
toeneemt. De opwarming van de aarde is echter een zeer complex proces 
waarbij de relatie tussen de atmosfeer, de oceanen, het landoppervlak, 
sneeuw en ijs, en de biosfeer (bomen, plankton, enz.) een belangrijke rol 
speelt. Er zijn tal van relaties die elkaar beïnvloeden, wat het lastig maakt 
om te doorzien hoe verstoringen in het klimaatsysteem doorwerken. Hoe 
het klimaat precies gaat veranderen is daarom moeilijk te voorspellen, 
maar dat het klimaat verandert en dat de mens hier mede 
verantwoordelijk voor is wordt algemeen aangenomen.  

3.4 Gevolgen van klimaatverandering 
Voor de gemiddelde temperatuur op aarde zijn met behulp van 
modelberekeningen redelijk goede voorspellingen te maken voor de 21ste 
eeuw. Zonder klimaatbeleidsmaatregelen verwacht het wetenschappelijke 
bureau van de Verenigde Naties dat onderzoek doet naar 
klimaatverandering, het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), voor deze eeuw:  

 stijging van de wereldtemperatuur met 1,1 tot 6,4 graden  

 een toename van de hevigheid van regenbuien  

 een stijging van de zeespiegel met 18 tot 59 cm. 
 
Bestaande rekenmodellen van de atmosfeer zijn nog niet goed in staat om 
regionale klimaatvoorspellingen te doen, dus we kunnen daarover weinig 
met zekerheid zeggen. Een mogelijk scenario voor Nederland voor de rest 
van de 21ste eeuw schetst het KNMI in haar klimaatscenario’s:  

 de opwarming zet door, hierdoor komen zachte winters en warme 
zomers vaker voor  

 de winters worden gemiddeld natter en ook de extreme 
neerslaghoeveelheden nemen toe  

 de hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het 
aantal zomerse regendagen wordt juist minder  

 de berekende veranderingen in het windklimaat zijn klein ten opzichte 
van de natuurlijke grilligheid 

 de zeespiegel blijft stijgen. 
 
Dit scenario betekent dat we voor de rivieren in West-Europa in de winters 
hogere piekafvoeren kunnen verwachten en in de zomers mogelijk met 
droogte te maken kunnen krijgen.  
 
Over het klimaat na de 21ste eeuw kunnen we alleen maar speculeren. 
Volgens de scenario's van het IPCC zullen de effecten van verhoogde 
broeikasgasconcentraties nog lang merkbaar zijn. Zo zal de 
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zeespiegelstijging in ieder geval honderden jaren doorgaan. Daarna, 
volgens sommigen pas over veertigduizend jaar, komt er misschien wel 
weer een ijstijd, maar dat is zelfs voor de generaties na ons nog erg ver 
weg. 
 
Om de toename van broeikasgassen in de atmosfeer een halt toe te roepen 
hebben meer dan 100 landen in 1997 in Kyoto, Japan, bindende afspraken 
gemaakt om de emissies van broeikasgassen wereldwijd terug te dringen. 
De belangrijkste maatregel die iedereen kan nemen is minder energie 
verbruiken of overschakelen op duurzame energie, zoals zonne- en 
windenergie. Of deze afspraken voldoende zijn om de klimaatverandering 
tegen te gaan zal in de toekomst moeten blijken, daarom zullen we ons 
ook moeten voorbereiden op de eventuele gevolgen van 
klimaatverandering zoals de toename van de neerslag en de afvoer van 
rivieren, de zeespiegelstijging en verschuiving van ecosystemen. 

3. Opdracht: gevolgen van klimaatverandering 
a. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor rivieren? 
b. Op 3 september 2008 heeft de Deltacommissie onder leiding van oud-

minister Veerman advies uitgebracht aan de regering over de 
bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering.  
Met welke zeespiegelstijging moet volgens deze commissie rekening 
worden gehouden? Hoe verhouden deze waarden zich ten opzichte van 
de verwachtingen van het KNMI? Met welke maximale afvoer van de 
Rijn en Maas moet in de toekomst rekening worden gehouden? (zie 
►URL3) 
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4 Rivieren 

4.1 Hydrologische kringloop 
Water is één van de weinige stoffen op aarde die van nature in drie 
verschillende vormen voorkomt: vloeibaar (water), gasvormig (waterdamp) 
en vast (ijs, sneeuw). De totale hoeveelheid water op aarde blijft altijd 
gelijk. Ook de verhouding tussen de drie verschillende vormen van water 
verandert weinig, maar gaan wel in elkaar over. Het overgaan van de 
verschillende vormen van water wordt de hydrologische kringloop 
genoemd.  
 
Ongeveer tweederde van het aardoppervlak bestaat uit water. De zon 
verwarmt het water waardoor een deel van het water verdampt. Ook op 
het land kan water verdampen, direct vanuit de grond of door planten. De 
waterdamp stijgt op met de warme lucht. Op grotere hoogte is de lucht 
koeler en condenseert de waterdamp tot water en ijs en vormt zo wolken 
die op de wind meedrijven. Als de deeltjes te zwaar worden vallen ze als 
neerslag in de vorm van sneeuw, hagel of regen terug naar de aarde. Een 
groot deel van de neerslag valt op de oceanen. De neerslag die op het land 
valt wordt via het grondwater en het oppervlaktewater weer terug naar de 
zee gebracht. Het meeste water zakt eerst in de grond en komt later in 
het oppervlaktewater terecht en wordt zo verder afgevoerd. De weg via 
het oppervlaktewater gaat veel sneller dan via het grondwater. De tijd die 
water in de grond verblijft kan variëren van minder dan een uur tot 

Figuur 4: hydrologische kringloop. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkringloop 
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duizenden jaren. In de bergen en koude streken valt de neerslag als 
sneeuw en komt het pas tot afvoer als de sneeuw smelt.  

4.2 Belang van rivieren 
Rivieren vormen een belangrijk onderdeel van de hydrologische kringloop 
op aarde. Ze vervoeren smelt- en regenwater terug naar oceanen, zeeën of 
meren. Ook vervoeren ze sediment. Naast de afvoer van water en 
sediment hebben rivieren ook nog andere belangrijke functies zoals 
scheepvaart, visserij, recreatie en zijn ze een bron voor drinkwater en 
water voor landbouw (irrigatie) en industrie (bijv. koelwater). Vroeger 
vormden rivieren ook belangrijke verdedigingslinies, denk aan de Hollandse 
Waterlinie. Natuurlijke rivieren hebben een eigen kenmerkende flora en 
fauna en hebben daarom ook belangrijke ecologische waarden. Rivieren 
werden (en worden) ook gebruikt om afval in te lozen wat heeft geleid tot 
verslechtering van de waterkwaliteit.  
 
Rivieren zijn altijd heel belangrijk geweest voor mensen. De rivier is een 
belangrijke bron van zoet water en voert vruchtbaar sediment aan. Overal 
ter wereld kun je dan ook grote steden vinden rondom rivieren. Alhoewel 
een rivier grote voordelen heeft om aan te wonen kan de rivier ook een 
bedreiging vormen als deze regelmatig overstroomt. Vroeger was men zich 
hier van bewust en leefde men met de dynamiek van de rivier. De 
overstromingen hadden zelfs een groot voordeel omdat dan nieuw 
vruchtbaar sediment werd afgezet. Dicht bij de rivier bezinken de grovere 
zanddeeltjes en ontstaan oeverwallen, wat verder weg van de rivier 
bezinken de kleine, vruchtbare kleideeltjes. 
 

Naast het feit dat natuurlijke rivieren regelmatig buiten de 
oevers treden verleggen ze ook hun loop. Het water in een 
rivier zoekt altijd de steilste helling (verhang) om naar 
beneden te stromen. Door erosie en sedimentatie kan de 
loop van een rivier langzaam veranderen. Bij grote afvoeren 
kunnen deze processen ineens veel sneller verlopen. Veel 
rivieren en beken slingeren door het landschap, dit noemen 
we meanderen. In een bocht is de snelheid van het water 
het grootst aan de buitenkant en het kleinst aan de 
binnenkant. Hoe hoger de snelheid van het water des te 
groter de kracht. Zo schuurt het water de grond in de 
buitenbocht weg en sedimenteert zand en slib in de 
binnenbocht. De meanders veranderen daardoor steeds van 
vorm en kunnen na verloop van tijd zelfs afgesneden w
Langs de rivieren kun je op sommige plaatsen nog restanten
van afgesneden meanders terugvinden of in het landschap 
herkennen.  

Figuur 5: een voorbeeld van een 
meanderende rivier, de Allier in 
Frankrijk. De sedimentatie van 
zand in de binnenbochten is 
duidelijk te zien. Foto: Gertjan 
Geerling orden. 
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4.3 Van natuurlijke rivieren naar 
gereguleerde rivieren 

Overstromingen en een veranderende loop zijn alleen wel lastig als je 
langs een rivier woont of over de rivier vaart. Daarom heeft de mens in de 
loop der jaren veel rivieren naar zijn hand gezet, ofwel gereguleerd. Door 
dijken langs de rivier aan te leggen werd het land beschermd tegen 
overstromingen. De winterdijken zorgen ervoor dat mensen veilig kunnen 
wonen. Het land tussen de rivier en de winterdijk wordt de uiterwaard 
genoemd. De meeste uiterwaarden in Nederland zijn in gebruik als 
landbouwgrond. De zomerdijken of zomerkades dicht bij de rivier zorgen 
ervoor dat de landbouwgrond gedurende het groeiseizoen (zomer) niet 
overstroomt. De zomerkades zijn lager dan de winterdijken omdat de 
afvoer in de zomer meestal lager is dan in de winter. 
 

Rivieren zijn deels rechtgetrokken (gekanaliseerd) om het 
water sneller af te voeren en de bevaarbaarheid te 
verbeteren. Om de ligging van de rivier vast te leggen en de 
stroomsnelheid in de vaargeul te vergroten zodat deze 
minder snel dichtslibt zijn kribben aangelegd. Stuwen en 
sluizen zijn aangelegd om het waterpeil te reguleren. Een 
stuw is een (beweegbare) barrière in het water die het 
water tegenhoudt en zorgt voor een verhoging van de 
waterspiegel. Voorbeelden zijn de stuwen bij Driel in de 
Nederrijn, Hagestein in de Lek en Lith in de Maas. Een sluis 
is een waterkering bestaande uit minimaal twee delen die 
onafhankelijk van elkaar geopend kunnen worden om 
schepen in fasen door te laten. Bij stuwen zijn meestal ook 
sluizen aanwezig om de scheepvaart te kunnen laten 
passeren. Sluizen kunnen ook als zelfstandige waterkering 
voorkomen. In bergachtig gebied worden soms dammen 

gebouwd waarachter zich stuwmeren vormen die gebruikt worden voor 
energiewinning en/of als waterreservoir. Zo is het oorspronkelijke karakter 
van de rivier aanzienlijk veranderd door allerlei ingrepen. Het leven met 
de rivier is langzaam overgegaan in het controleren en beheren van de 
rivier.  

Figuur 6: stuw bij Driel in de 
Nederrijn. De stuw zorgt ervoor dat 
er voldoende water door de IJssel 
stroomt. Alleen bij hoge afvoeren 
staat de sluis open zoals op de foto. 
Naast de stuw ligt een sluis voor de 
scheepvaart. Bron: 
http://www.beeldbankvenw.nl, 
Rijkswaterstaat 
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4.4 Rijn en Maas 
Door Nederland stromen twee belangrijke grote rivieren: de  
Rijn en de Maas. De Rijn komt ons land binnen vanuit 
Duitsland bij Lobith in Gelderland. Kort daarna splitst de 
Rijn zich bij de Pannerdensche Kop in de Waal en het 
Pannerdensch Kanaal. De Waal is de grootste Rijntak en 
vervoert ongeveer tweederde van de waterhoeveelheid die 
via de Rijn Nederland binnenkomt. Het Pannerdensch K
splitst voor Arnhem in de IJssel en de Nederrijn die verderop
overgaat in de Lek. De Maas komt Nederland binnen van
België bij Eijsden in Limburg, stroomt noordwaarts en
ten zuiden van Nijmegen af naar het westen.  

splitst voor Arnhem in de IJssel en de Nederrijn die verderop
overgaat in de Lek. De Maas komt Nederland binnen van
België bij Eijsden in Limburg, stroomt noordwaarts en
ten zuiden van Nijmegen af naar het westen.  

anaal 
 

uit 
 

uit 
 buigt  buigt 

4. Opdracht: kies een projectgebied 
Kies een uiterwaard langs één van de Rijntakken (Rijn, Waal, Pannerdensch 
Kanaal, IJssel, Nederrijn en Lek), de Maas of een gebied langs een beek. 
Kijk daarvoor op de topografische kaart van Nederland (1: 50.000 of 
gedetailleerder), Google Maps of Google Earth.  
 
Dit gebied wordt jullie projectgebied waarvoor je een inrichtingsplan gaat 
ontwerpen. Op de website van Ruimte voor de Rivier (►URL4) kun je een 
aantal uiterwaarden vinden waarvoor al plannen bestaan, maar leuker is 
als je zelf een plan maakt of een uiterwaard kiest waarvoor geen plannen 
bestaan.  
 
Het gebied waaruit een rivier haar water ontvangt heet het stroomgebied. 

oert 

Het stroomgebied van de Maas is ca. 36.000 km2, dat is ongeveer net zo 
groot als Nederland. De Maas begint in het noorden van Frankrijk en 
stroomt door de Ardennen naar Nederland. Het water dat de Maas afv
is voornamelijk regenwater. De Maas wordt dan ook wel aangeduid als een 
regenrivier. De afvoer van de Maas volgt sterk het neerslagpatroon in het 

Figuur 8: waterverdeling over de 
Rijntakken. Bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/ 
Pannerdensch_Kanaal 

Figuur 7: typische dwarsdoorsnede van een gereguleerde rivier. Bron: Rijkswaterstaat 
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stroomgebied. Het stroomgebied van de Rijn begint in de Alpen in 
Zwitserland en beslaat ca. 185.000 km2, ongeveer vijf keer zo groot als 
van de Maas. De Rijn wordt deels gevoed door smeltwater van sneeuw en 
gletsjers in de Alpen en zou daarom een smeltwaterrivier genoemd 
kunnen worden. Omdat de Rijn stroomafwaarts echter ook veel regen
ontvangt wordt de Rijn een gemengde rivier genoemd. De stroomgebieden 
van de Rijn en Maas zijn weergegeven in Figuur 9. Naast de Rijn en de 
Maas liggen ook delen van het stroomgebied van de Schelde en de Eems
Nederland. 

dat 

water 

 in 

Figuur 9: stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Bron: Rijkswaterstaat 

De neerslag en de grootte van het stroomgebied bepalen de afvoer van een 

e 

voer 

 

rivier. Kleinere stroomgebieden reageren sneller op de neerslag, de afvoer 
zal dan ook sterker variëren in de tijd dan de afvoer aan het eind van een 
rivier in een groot stroomgebied. Omdat het stroomgebied van de Rijn 
zoveel groter is dan van de Maas, is ook de afvoer groter. De gemiddeld
afvoer van de Rijn bij Lobith bedraagt 2.300 m3/s en die van de Maas bij 
Borgharen, ten noorden van Maastricht, 230 m3/s. figuur 10 geeft de 
gemiddelde afvoer van de Maas en de Rijn per maand van het jaar. 
Werkelijk voorkomende afvoeren kunnen veel hoger of lager zijn. Af
wordt ookwel debiet genoemd.  
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Figuur 10: gemiddelde maandafvoer van de Rijn bij Lobith en de Maas bij Borgharen (met data 
van http://www.waterbase.nl). 

5. Opdracht: rivierafvoer 

5.1 Debietbepaling 
Bepaal met een maatbeker hoeveel liter water er per seconde uit een 
kraan stroomt. Dit is het debiet van de kraan. Hoeveel kranen moeten 
worden geopend om hetzelfde debiet te krijgen als de gemiddelde afvoer 
van de Maas bij Borgharen of de Rijn bij Lobith?  

5.2 Schatting jaarlijkse afvoer van de Maas  
a. Het stroomgebied van de Maas bovenstrooms van Borgharen omvat 

ongeveer 21.000 km2 en heeft een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 
950 mm. Bereken de gemiddelde afvoer van de Maas aan de 
Nederlandse grens bij Borgharen als alles tot afvoer komt.  

b. Welke redenen kun je bedenken waarom de werkelijke jaarlijks 
gemiddelde afvoer lager is dan de berekende?  

5.3 Vergelijking actuele met gemiddelde afvoer 
Bek e Maas bij Borgharen op ijk de actuele afvoer van de Rijn bij Lobith en d
►URL5. Is er op dit moment sprake van een hoge of lage afvoer?  

De verandering in het landgebruik en de regulering van de rivieren in de 
eranderd. Verstedelijking 

heeft voor meer verhard oppervlak, vooral asfalt, gezorgd. Het water kan 

 te 
r 

t. 

4.5 Veranderende afvoeren 

laatste eeuwen hebben de afvoer in de rivier v

daar niet meer in de bodem wegzakken (infiltreren) en wordt via het 
oppervlak of de riolering versneld afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
Ook de ontbossing heeft ervoor gezorgd dat water minder lang wordt 
vastgehouden en snel kan afstromen naar oppervlaktewater. Voor de 
landbouw zijn op veel plaatsen drainagebuizen, sloten en kanalen 
aangelegd om het water snel af te voeren en wateroverlast op het land
voorkomen. Door het reguleren zijn rivieren smaller, dieper en rechte
geworden waardoor het water veel sneller naar lagere delen stroom
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Hierdoor kunnen grote afvoergolven ontstaan. Daarnaast is de verwachting 
dat door klimaatverandering de afvoeren in de toekomst nog verder 
veranderen. Zo verwacht men dat in de stroomgebieden van de Maas e
Rijn meer regen gaat vallen, maar ook dat de zomers droger zullen zijn. 
Dat wil zeggen dat de extremen in afvoer groter zullen worden.  
Tijdens het hoogwater van 1995 bedroeg de maximale afvoer van de Rijn 
bij Lobith op 31 januari 1995 11.885 m3/s en van de Maas bij Borgharen 
2702 m3/s. In de droge zomer van 2003 waren de afvoeren daaren

n de 

tegen 

an 
r 

em laagwater kunnen problemen geven. 
 1993 en 

de 

 

t het 

n 

 andere 
 

eren.  

extreem laag. De laagste afvoer van de Rijn bij Lobith bedroeg toen 790 
m3/s en van de Maas bij Borgharen slechts 11 m3/s. Een lage afvoer levert 
problemen op met de bevaarbaarheid van de rivier, maar ook de lozing v
koelwater door energiebedrijven en de inname van water voor drinkwate
of landbouw komen in de knel.  

4.6 Bescherming tegen overstromingen 
Zowel extreem hoogwater als extre
Hier zullen we ons richten op hoogwater. Met de hoogwaters van
1995 werd de dreiging van het water opnieuw duidelijk. In 1926 waren 
grote rivieren voor het laatst op grote schaal overstroomd. Dit heeft toen 
geleid tot het verder reguleren van de rivieren. Ook naar aanleiding van de
watersnoodramp in 1953 zijn extra veiligheidsmaatregelen in het 
rivierengebied uitgevoerd. De dreigende situaties in 1993 en 1995 hebben 
eveneens geleid tot actie vanuit de overheid, alleen was de visie ten 
opzichte van de oplossingen veranderd. Het besef was ontstaan da
verder insnoeren van de rivier de overstromingsrisico’s alleen maar 
vergroot. Om de urgentste problemen op te lossen werd eerst het 
Deltaplan Grote Rivieren aangenomen en uitgevoerd waarmee de dijke
versneld op de vereiste hoogte werden gebracht en daar waar nodig 
versterkt. Daarna volgde het project Ruimte voor de Rivier waarin
maatregelen dan dijkverhoging werden onderzocht om de waterstand in de
grote rivieren te verlagen en de veiligheid op lange termijn te garand

6. Opdracht: maatregelen Deltaplan Grote Rivieren en WB21 
a. Bekijk het fragment in het teleblikdossier Ruimte voor de Rivier over 

“Deltaplan grote rivieren” (►URL1). Welke maatregelen worden 
genomen en wat is het hoofddoel van het Deltaplan grote rivieren?  

b. Bekijk het fragment in het teleblikdossier Ruimte voor de Rivier over 
“Rapport waterbeheer 21ste eeuw” (WB21). Welke maatregelen 
worden naar aanleiding van dit rapport genomen en wat is het grote 
verschil met de maatregelen die genomen zijn tijdens het Deltaplan 
Grote Rivieren?  
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In de wet is vastgelegd dat het gebied langs de Rijn beschermd moet 
worden tegen hoogwater dat één keer in de 1250 jaar voorkomt. Voor het 
gebied langs het onbedijkte deel van de Maas in Limburg, dat deels wordt 
beschermd door de ligging in het maasdal, geldt een lager 
beschermingsniveau. De Randstad heeft een beschermingsniveau dat 
gebaseerd is op een waterstand op zee die één keer in de 10.000 jaar 
voorkomt (zie figuur 11). De werkelijke overstromingskans is nog kleiner. 
De verschillen in beschermingsniveau hebben te maken met het risico. Het 
risico is gedefinieerd als kans x gevolg. Als overal een vergelijkbaar risico 
wordt geaccepteerd moet de kans op overstroming afnemen als de 
gevolgen groter zijn. In de Randstad is het potentiële aantal slachtoffers 
en de economische schade die aangericht kan worden door een 
overstroming het grootst en is de wettelijk toegestane kans op een 
overstroming daarom het kleinst.  

Figuur 11: veiligheidsnormen voor verschillende regio’s in Nederland. Bron: Rijkswaterstaat 

Op basis van afvoermetingen in de afgelopen eeuw en statistische 
berekeningen is vastgesteld dat de afvoer die één keer in de 1250 jaar bij 
Lobith ons land binnenkomt ongeveer 15.000 m3/s bedraagt. Dit wordt de 
ontwerpafvoer of maatgevende hoogwaterafvoer (MHW) genoemd en is 
de afvoer waarop de dijken langs de Rijn ontworpen zijn. Dat wil zeggen 
dat de dijken een waterstand tegen moeten kunnen houden die 
overeenkomt met een afvoer van 15.000 m3/s. Voor de toekomst wordt 
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verwacht dat als gevolg van klimaatverandering deze maatgevende afvoer 
(een afvoer die één keer in de 1250 jaar voorkomt) toeneemt naar 16.000 
m3/s en op de lange termijn misschien zelfs wel 18.000 m3/s. Dat wil 
zeggen dat de huidige dijken niet meer in staat zullen zijn deze 
hoeveelheden water tegen te houden. Er zal dus iets moeten gebeuren. 
Een voor de hand liggende oplossing is de dijken te verhogen. Alhoewel de 
dijken inmiddels een karakteristiek element van het Nederlandse 
landschap zijn geworden, wordt het steeds maar ophogen van de dijken 
niet wenselijk gevonden. Daarom wordt gezocht naar alternatieve 
maatregelen om de waterstand te verlagen. Dit was het belangrijkste doel 
van het project Ruimte voor de Rivier.  
Een deel van de problemen is ontstaan doordat de mens de rivier 
gereguleerd heeft. Vanwege belangen zoals scheepvaart en bebouwing 
kunnen gereguleerde rivieren niet meer volledig hersteld worden tot 
natuurlijke rivieren. Figuur 12 geeft een aantal maatregelen weer die in 
het project Ruimte voor de Rivier onderzocht zijn. De meeste maatregelen 
zorgen voor een vergroting van het doorstroomoppervlak of verlaging van 
de weerstand. Bij maatregel 9 wordt water tijdens extreem hoge afvoeren 
water tijdelijk omgeleid via een bypass of groene rivier of tijdelijk 
geborgen. Een andere maatregel (10) is het water bovenstrooms of in de 
zijtakken anders te beheren zodat niet al het water uit het stroomgebied 
tegelijk aankomt en de afvoer meer gespreid wordt. Als er geen effectieve 
maatregelen blijken te zijn of deze te duur worden kan alsnog overwogen 
worden de dijken te verhogen.  
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hoo8 9gwaterpeil 
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laagwaterpeil
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1 kribverlaging       7 dijkteruglegging 
2 verdiepen zomerbed      8 dijkverhoging 
3 verwijderen zomerdijk      9 bypass of groene rivier, tijdelijke berging 
4 aanleggen nevengeul    10 beïnvloeden toestroming 
5 verwiijderen hoogwatervrij terrein  11 natuurontwikkeling 
6 verlagen uiterwaard 

Figuur 12: enkele maatregelen uit Ruimte voor de Rivier. Bron: Rijkswaterstaat  

7. Opdracht: maatregelen Ruimte voor de Rivier 
Van welke maatregelen verwacht je dat ze veel of weinig effect hebben op 
het verlagen van de waterstand bij een hogere afvoer?  
 
Kijk op de website van het programma Ruimte voor de Rivier (►URL4) en 
bekijk een aantal projecten om een indruk te krijgen welke maatregelen 
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zoal worden uitgevoerd. Welke maatregelen lijken je geschikt voor je 
eigen projectgebied en waarom? 

4.7 Kleinere watersystemen 
Naast de grote rivieren stromen door Nederland ook verschillende kleinere 
rivieren en beken zoals de Drentse Aa, Overijsselse Vecht, Dinkel en 
Dommel. Ook deze kleinere watersystemen zijn in het verleden sterk 
gereguleerd. Daarnaast zijn er in Nederland ook veel waterwegen die door 
mensenhanden zijn gegraven zoals kanalen, weteringen en sloten. Ze zijn 
aangelegd om water af te voeren of voor de scheepvaart. Het water in 
deze systemen wordt kunstmatig op peil gehouden door middel van stuwen 
en sluizen. Deze kleinere systemen wateren meestal af naar de grotere 
rivieren en zijn daarom ook van belang voor de afvoer van de grote 
rivieren (zie maatregel 10 in Figuur 12). Om duurzamer om te gaan met 
water richten de Nederlandse waterschappen zich eerst op het vasthouden 
en het bergen van water en dan pas op het afvoeren (Figuur ). Met 
vasthouden wordt bedoeld dat het water zo lang mogelijk wordt 
vastgehouden op de plaats waar het valt, bijvoorbeeld door op te slaan of 
in de grond te laten infiltreren.  

Figuur 13: vasthouden (1), Bergen (2) en Afvoeren (3). Bron: Rijkswaterstaat 

Als vasthouden niet mogelijk is kan water (tijdelijk) op een andere plaats 
geborgen worden in zogenaamde retentiegebieden. Als de mogelijkheden 
voor vasthouden en bergen volledig zijn benut, wordt pas het water 
afgevoerd naar grotere oppervlaktewatersystemen. Ook in kleinere 
watersystemen kunnen maatregelen om water vast te houden of te bergen 
gecombineerd worden met natuurontwikkeling.  

8. Opdracht: vasthouden, bergen, afvoeren 
Wat wordt in jouw omgeving gedaan om wateroverlast te voorkomen? 
Bekijk welke maatregelen in je eigen omgeving worden getroffen om 
overtollig water vast te houden, te bergen of af te voeren. Zie 
bijvoorbeeld de website Nederland Leeft met Water (►URL6). Neem 
eventueel contact op met gemeente of waterschap.  
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5 Natuurontwikkeling in uiterwaarden 

Natuurlijke rivieren herbergen een grote rijkdom aan planten- en 
diersoorten die afhankelijk zijn van de dynamiek van de rivier en de 
variaties in het rivierenlandschap. Een groot deel van die soorten is al lang 
uit het Nederlandse rivierengebied verdwenen door de regulering van de 
rivieren en de ingebruikname van de uiterwaarden door de landbouw. Met 
de herinrichting van het rivierengebied wil men graag de ontwikkeling van 
natuurtypes die bij het rivierenlandschap horen stimuleren.  
Langs de rivier wisselen lage, natte gebieden en hoger gelegen droge 
gebieden elkaar af. Doordat dicht bij de rivier zand wordt afgezet en wat 
verder weg van de rivier klei variëren ook de grondsoorten waardoor in een 
natuurlijk rivierenlandschap een rijke diversiteit aan plantensoorten 
voorkomt. Deze diversiteit aan planten trekt verschillende diersoorten 
aan. Doordat de rivier een langgerekt lint vormt door het landschap 
kunnen diersoorten de rivier gebruiken om zich te verplaatsen tussen 
verschillende gebieden. Daarmee kunnen ze zaden verspreiden van planten 
die ook door het rivierwater zelf verspreid kunnen worden. Natuurlijke 
rivieren zijn dan ook belangrijke ecologische verbindingszones. In 
Nederland vormen de rivieren een belangrijk onderdeel van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) die bedoeld is om de versnipperde natuur in 
Nederland weer met elkaar te verbinden. Sommige gebieden langs de rivier 
maken ook deel uit van Natura2000. Dit is een samenhangend netwerk 
van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. 
Als in een uiterwaard wordt ingegrepen biedt dit de mogelijkheid om de 
oorspronkelijke natuur deels te herstellen. Bij uiterwaardverlaging komt 
het grondoppervlak dichter bij het grondwater te liggen wat voor nattere 
omstandigheden zorgt. Met een nevengeul komt er meer open water en als 
de zomerkades worden weggehaald zullen de uiterwaarden vaker 
overstromen. Deze omstandigheden zijn gunstig voor de riviergebonden 
natuur. 
Als een stuk grond wordt afgegraven of landbouwactiviteiten in een 
uiterwaard worden gestopt zullen vanzelf wilde plantensoorten gaan 
groeien. De eerst soorten die zich vestigen worden aangeduid als 
pioniervegetatie en kunnen goed omgaan met de omstandigheden in de 
nieuwe situatie. Deze soorten zorgen voor een verbetering van de 
bodemstructuur en kunnen bescherming bieden aan andere soorten. Na 
verloop van tijd worden de omstandigheden gunstiger voor andere soorten 
en wordt de pioniervegetatie geleidelijk verdrongen door andere typen 
vegetatie. Zo kunnen ruigten en graslanden ontstaan. Tussen de planten 
kan zand en klei bezinken en wordt de grond langzaam opgehoogd. Dit kan, 
afhankelijk van de locatie, gebeuren met een snelheid van millimeters tot 

NLT3-v122 Ruimte voor de Rivier 23 



centimeters per jaar. Hogere gronden zijn droger omdat ze minder vaak 
worden overstroomd en hoger liggen ten opzichte van de 
grondwaterspiegel. De veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat 
zich weer nieuwe soorten kunnen vestigen. Uiteindelijk zal zich een bos 
ontwikkelen met soorten die bestand zijn tegen regelmatige overstroming, 
dit wordt de climaxvegetatie genoemd. Zo’n bos langs de rivier wordt een 
ooibos genoemd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
zachthoutooibos en hardhoutooibos. Zachthoutooibos bestaat uit 
boomsoorten die beter bestand zijn tegen regelmatige overstromingen 
zoals populier en wilg. Hardhoutooibos ontwikkelt zich op de wat hogere 
gronden met langzamer groeiende soorten zoals eik, es en iep. De hele 
ontwikkeling van pioniervegetatie naar bos heet successie. Niet overal 
verloopt de successie even snel of wordt de climaxvegetatie bos bereikt. 
Door langdurige overstromingen of betreding en begrazing van vee of wild 
kunnen soorten niet tot ontwikkeling komen of afsterven en stopt de 
successie.  Door kappen of maaien kan de mens de successie ook 
beïnvloeden. 

Figuur 14: verschillende uiterwaardecotopen met een indicatie van de successietijd. 
Bron: Peters e.a., 2006 

Of bepaalde plantensoorten zich vestigen is afhankelijk van de 
aanwezigheid van zaden en de omstandigheden. Zaden kunnen aanwezig 
zijn in de grond, aangevoerd worden door wind of water of meegebracht 
worden door dieren. Omstandigheden die van belang zijn in het 
rivierengebied zijn factoren als de overstromingsduur, 
overstromingsdiepte, stroomsnelheid van het water tijdens overstroming 
en sedimentatiesnelheid, maar ook bodemsoort (zand, klei), diepte tot het 
grondwater (vochtbeschikbaarheid), pH, beschutting (bescherming tegen 
wind en lichtbeschikbaarheid), beschikbaarheid van voedingsstoffen etc. 
Deze factoren worden standplaatsfactoren genoemd. De tabel in figuur 
16 geeft een indicatie van het voorkomen van een aantal vegetatietypen 
gekoppeld aan de overstromingsfrequentie.  
Op plaatsen waar gelijkwaardige omstandigheden heersen ontstaan 
samenhangende natuurlijke eenheden of ecotopen.  
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Figuur 15: ruigte, grasland op voedselrijke kleigrond en ooibos. Foto Bart Peters, Peters e.a., 2006 

Voorbeelden van rivierecotopen zijn:  

 plassen 

 oevers 

 moerassen 

 rivierduinen 

 ruigtes 

 natuurlijk uiterwaardengrasland 

 hardhoutooibos 

 zachthoutooibos. 
Plassen kunnen aangesloten zijn op de rivier, maar ook geïsoleerd liggen 
en alleen bij hoogwater in contact staan met de rivier. Ondiepe plassen en 
moerassen zijn aantrekkelijk voor veel soorten vissen, insecten, amfibieën, 
vogels en waterplanten. Bij flauwe oevers ontstaat er een geleidelijkere 
overgang tussen rivier (nat) en uiterwaard (droog). Door deze overgang 
breder te maken kunnen zich soorten vestigen die van verschillende 
vochtsituaties houden. Zo’n natuurvriendelijke oever zorgt er ook voor dat 
dieren gemakkelijker bij de rivier kunnen komen. Steile oevers zijn weer 
aantrekkelijk voor oeverzwaluwen en ijsvogels. Rivierduinen ontstaan als 
de rivier regelmatig zand afzet en de wind de gelegenheid krijgt duinen te 
vormen. Deze duinen zorgen voor een overgang tussen nat en droog en 
zand en klei wat bevorderlijk is voor variaties in de vegetatie en daardoor 
ook de fauna. Ruigten ontwikkelen vrij snel en bestaan uit kruidachtige 
planten met variabele hoogten en worden gekenmerkt door een hoge 
biologische productie. 
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Figuur 16: voorbeelden van vegetatietypen in verschillende overstromingszones (naar Klijn e.a., 2002). 
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Figuur 17: oppervlakte van ecotopen die bepaalde soorten nodig hebben (naar Liefveld e.a., 2000). 

Een grote biodiversiteit, dat wil zeggen dat er veel verschillende planten 
en dieren voorkomen, wordt vaak als wenselijk beschouwd en wordt 
verkregen door variaties in het landschap. Aan de ander kant moeten de 
ecotopen zoals hierboven genoemd ook groot genoeg zijn om soorten 
voldoende levensruimte te bieden. De tabel in figuur 17 geeft de 
oppervlakten aan die nodig zijn voor de levensvatbaarheid van bepaalde 
soorten.  
 
Een nadeel van natuurontwikkeling is dat de uiterwaarden ruwer worden 
en voor meer weerstand zorgen tegen stroming waardoor de waterstand bij 
een bepaalde afvoer stijgt. De maatregelen die genomen worden moeten 
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ook dit effect compenseren. Een mogelijkheid is de natuur te beheren door 
regelmatig te kappen of te maaien of door natuurlijke begrazing door 
koeien of paarden.  
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Figuur 18: overschrijdingsduurlijn bij Lobith. Gebaseerd op data uit 
http://www.waterbase.nl. De grafiek geeft het aantal dagen per jaar weer dat een 

bepaalde waterstand wordt overschreden. 

9. Opdracht: overstromingsfrequenties 
9.1 Overstroming uiterwaarden 
Neem aan dat de uiterwaarden bij Lobith een gemiddelde hoogteligging 
hebben van 11,5 m +NAP. Hoeveel dagen per jaar staat er dan water in de 
uiterwaarden? 

9.2 Gewenste hoogteligging voor natuur 
Bepaal op basis van figuur 18 en de tabel in figuur 16 wat de gewenste 
hoogteligging van de uiterwaard nabij Lobith is (en dus hoeveel meter 
moet worden afgegraven) als 40% van de natuur in de hardhoutzone, 30% in 
de zachthoutzone, 20% in de droogvallende zone en 10% open water 
gewenst is voor de beoogde natuur.  

9.3 Overschrijdingsduurlijn 
Bepaal zelf voor je eigen gebied een overschrijdingsduurlijn met gegevens 
uit Waterbase, het databestand van Rijkswaterstaat (►URL7). 
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Figuur 19: paarden langs een nevengeul in de Klompenwaard bij Doornenburg aan de Waal. 
Foto: Bart Peters, Peters e.a., 2006 
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6 Stroming van water 

Als het rivierengebied opnieuw wordt ingericht zal dat invloed hebben op 
de waterstand. Om te kunnen voorspellen hoe de waterstand verandert bij 
een bepaalde aanpassing in het zomerbed of de uiterwaard is kennis van 
de stroming van water nodig. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
natuurkundige principes die de stroming van water beïnvloeden. Met deze 
kennis kun je een eenvoudig model opstellen dat de waterstand berekent 
voor een gegeven afvoer door een rivier.  

6.1 Krachten op water 
Om duidelijk te maken waarom water (meestal) naar beneden stroomt, 
nemen we een blok water met een lengte L, breedte B en hoogte h. Op dit 
blok werken twee krachten die voor stroming relevant zijn: de 
zwaartekracht en de wrijvingskracht (Figuur 20). 
 

 

De zwaartekracht 
Als we het blok water op een helling leggen, dan kan de zwaartekracht 
worden ontleed in een component die loodrecht op de bodem staat (Fz,y) 
en een component die met de helling mee loopt (Fz,x). Deze laatste 
component (Fz,x) zorgt er voor dat het blok water zich langs de helling naar 
beneden beweegt. Voor deze kracht geldt (zie natuurkundeblok 1): 

IghLBF xz ,   (1) 

waarin: 

 Fz,x  = component van de zwaartekracht die het blok  

      water in beweging brengt in newton (N) 

 B  = breedte in meter (m) 

 L  = lengte in meter (m) 

 h  = waterdiepte in meter (m) 

Fzwaartekracht

L
B

Fwrijvingskracht 

h

θ

Figuur 20: zwaartekracht en wrijvingskracht op een blok water.  
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 ρ  = dichtheid van water, ca. 1,0·103 kg/m3 

 g  = zwaartekrachtversnelling = 9,81 m/s2 

 I  =  verhang (-). 
 
Het verhang I is het hoogteverschil per afgelegde weg in m/m, dus 
dimensieloos, gelijk aan de sinus van hoek θ in figuur 20.  

10. Opdracht: bereken het verhang 
De Rijn bij Lobith staat op 1.040 cm boven NAP (zie ook teletekst pag. 720 
of ►URL5). Bij Rotterdam stroomt een gedeelte van de Rijn de zee in. De 
waterstand is daar 0 NAP. De afstand tussen Lobith en Rotterdam is 
hemelsbreed 120 km. Schat het gemiddelde verhang. 

De wrijvingskracht 
Op het blok water werkt ook een tegenwerkende kracht, de 
wrijvingskracht. Wrijving van een vloeistof over een vaste stof werkt 
anders dan die tussen twee vaste stoffen. Bij een vaste stof treedt pas 
beweging op als de aandrijvende kracht een zekere waarde overschrijdt. 
Een vloeistof (zoals water) zal echter ook bij de kleinste kracht al gaan 
schuiven en je kunt verwachten dat de wrijvingskracht groter wordt 
naarmate de stroomsnelheid groter is. Als je op microscopische schaal kijkt 
zie je dat vloeistofdeeltjes aan de wand “kleven” en dat de snelheid van 
het water op grotere afstand van de bodem toeneemt. Op grote schaal 
schuift het hele blok water over de bodem met een bepaalde weerstand. 
De wrijvingskracht remt de vloeistof af en is dus gericht tegen de 
stromingsrichting in. Voor de wrijvingskracht geldt (zie natuurkundeblok 
1):  

OvcF fwr
2   (2) 

waarin: 

 Fwr = wrijvingskracht in newton (N) 

 ρ  = dichtheid van water in kilogram per kubieke  
      meter (kg/m3) 

 cf  = wrijvingscoëfficiënt (-) 

 v  = gemiddelde stroomsnelheid van het water in meter  
    per seconde (m/s) 

 O  = het contactoppervlak van het blok water met de  
    bodem, O = BL in vierkante meter (m2). 

 

Krachtenevenwicht 
Als de wrijvingskracht (Fwr) in evenwicht is met de component van de 
zwaartekracht evenwijdig aan de helling (Fz,x) is de versnelling van het 
blok water nul en krijgen we een stationaire stroming (constante 
snelheid). Als de stroming ook nog op ieder punt van de rivier hetzelfde is, 
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noemen we hem eenparig (uniform). Voor de stroomsnelheid geldt dan 
(zie natuurkundeblok 1): 

2/1











fc
ghI

v
  (3) 

De stroomsnelheid (in stationaire en eenparige stroming) is dus evenredig 
met de wortel uit: 

 waterdiepte h 

 verhang I 

 omgekeerde van de wrijvingscoëfficiënt cf. 
 

1. Natuurkundeblok: krachtenevenwicht op een blok water 

 

 
Figuur 21: krachten op een blok water. 

 

Op het water in een rivier werkt de zwaartekracht en de wrijvingskracht. De 
zwaartekracht kan ontbonden worden in een x-component (Fz,x) evenwijdig 
aan de helling en een y-component (Fz,y) loodrecht op de helling. Fz,y wordt 
gecompenseerd door de normaalkracht (FN). Als het water met een 
constante snelheid beweegt is Fz,x gelijk aan de wrijvingskracht (Fwr): 

  xzwr FF ,  (4) 

De zwaartekrachtcomponent in de x-richting (langs de helling) kan als volgt 
beschreven worden:  

  sin, zxz FF   (5) 

met θ de hoek van de helling. Voor sin θ wordt ook vaak I geschreven. I is de 
gebruikelijke notatie voor het verhang. 

  sinI  (6) 

 
Voor de zwaartekracht op een blok water geldt: 

  gmFz   (7) 

met m de massa van het blok water en g de zwaartekrachtversnelling (9,8 
m/s2). 

Fz

θ
θ

Fz,x

L
B

Fwr 

FN

h 

Fz,y
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Voor de massa m geldt: 

Vm    (8) 

met ρ de dichtheid van water (103 kg/m3) en V het volume van het blok 
water. 
 
Voor het volume V geldt: 

hLBV    (9) 

met B de breedte, L de lengte en h de hoogte van het blok water. 
 
Combinatie van de vergelijkingen (5) t/m (9) geeft: 

IghLBF xz ,   (10) 

 
Voor toepassingen in rivieren kan de wrijvingskracht beschreven worden 
door: 

   (11) OvcF fwr
2

met ρ de dichtheid van water, cf de wrijvingscoëfficiënt , v de 
stroomsnelheid van het water en O het oppervlak van het blok water dat 
over de bodem schuift: 

LBO    (12) 
 
Als de wrijvingskracht in evenwicht is met de zwaartekracht kunnen de 
vergelijkingen (10), (11) en (12) worden gecombineerd tot: 

   (13) BLvchLB f
2Ig  

 
Dit levert voor de stroomsnelheid v van het water: 
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fc
ghI

v   (14) 

De wrijvingscoëfficiënt 
De wrijvingscoëfficiënt cf is een maat voor de ruwheid van de bodem. 
Door de gemiddelde diepte, stroomsnelheid en het verhang te meten kan 
de wrijvingscoëfficiënt worden berekend uit vergelijking 3. In de tabel in 
figuur 22 staan enkele voorbeelden van waarden voor de 
wrijvingscoëfficiënt (voor rivieren of kanalen met minimaal enkele meters 
waterdiepte) 
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Type bodem cf 

Glad beton 0,0015 

Glad zand 0,003 

Zand met ribbels of stenen 0,005 

Geringe of lage begroeiing (weinig weerstand) 0,01 

Dichte of hoge begroeiing (veel weerstand) 0,1 

Figuur 22: typische waarden voor de wrijvingscoëfficiënt cf voor verschillende            
ruwheden van de bodem. 

11. Opdracht: berekening wrijvingscoëfficiënt en waterdiepte 

11.1 Wrijvingscoëfficiënt 
Om de wrijvingscoëfficiënt voor een rivier te bepalen zijn de volgende 
grootheden gemeten: verhang 0,00014, gemiddelde diepte 6,0 m en 
gemiddelde stroomsnelheid 1,0 m/s. Bereken de wrijvingscoëfficiënt. 

11.2 Waterdiepte 
Gegeven is een rivier met een ruwe zandbodem (ribbels en stenen). De 
stroomsnelheid is 1,2 m/s. Het verhang is 10-4. Bereken de waterdiepte. 

6.2 Afvoer 
De afvoer van water door een rivier wordt ook wel aangeduid met de term 
debiet en symbool Q. Het debiet is het volume water dat per tijdseenheid 
een bepaald punt passeert (m3/s) en kan als volgt berekend worden:  

AvQ   (15) 

waarin: 

 Q  = debiet in kubieke meter per seconde (m3/s) 

 v  = de stroomsnelheid van het water in meter per  
         seconde (m/s) 

 A  = dwarsdoorsnede, oppervlak waardoor het water  
     stroomt in vierkante meter (m2). 
 

De dwarsdoorsnede waar het water doorheen stroomt is afhankelijk van de 
breedte B van de rivier en de waterdiepte h. Uit formule 15 blijkt dus dat 
er voor een bepaalde rivier een relatie is tussen het debiet en de 
waterdiepte bij stationaire, eenparige stroming (constante snelheid v). 
Deze relatie heet de afvoerkromme (Q-h relatie). Als het dwarsprofiel van 
de rivier wordt benaderd door een rechthoek met breedte B en 
waterdiepte h, geldt: 

2/1











fc
ghI

BhBhvAvQ  (16) 

Bij een vaste helling en ruwheid is Q dus evenredig met h3/2 (zie figuur 23). 
In werkelijkheid zal een rivier meestal niet rechthoekig zijn maar een 
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onregelmatige vorm hebben en zal de ruwheid niet constant zijn in tijd en 
ruimte.  

 

 
Let op! Dit verband tussen debiet en waterstand geldt alleen voor 
stationaire, uniforme stroming en een geïdealiseerd profiel. Er zijn allerlei 
redenen waarom afwijkingen zowel naar boven als beneden kunnen 
optreden.  
 

12. Opdracht: afvoerkromme 
Bereken en teken de afvoerkromme voor een rivier met een vlakke 
zandbodem, een breedte van 100 m en een verhang van 10-4. Bereken het 
debiet voor waterdieptes van 1, 2, 3, 4 en 5 m. 
Hoe verandert de afvoerkromme als: 

 de rivier breder is 

 de weerstand groter is 

 het verhang groter is.  
Beredeneer en schets het vervolg van de afvoerkromme bij hogere 
afvoeren als bij een waterdiepte van 5 m de uiterwaarden gaan 
overstromen.  
 

13. Opdracht: veldmetingen 
Benodigdheden: 

 meetlint 

 meetstok 

 stopwatch 

 drijvend voorwerp (bijv. takjes) 

 pen en papier 
Zoek in de buurt van je school een stromende waterloop waarin je veilig 
metingen kunt doen. Doe de metingen in een recht stuk van deze 
waterloop waarin ook de breedte en begroeiing niet veel verandert. 
a. Bepaal zo nauwkeurig mogelijk het doorstroomde oppervlak. Meet 

daarvoor eerst de breedte van de waterloop met het meetlint. Meet 

Q 

h 

h 

B 

Figuur 23: afvoerkromme. 
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daarna zo nauwkeurig mogelijke de waterdiepte met de meetstok op 
verschillende punten in de dwarsdoorsnede. Bepaal met het meetlint 
steeds de afstand tot de oever waarop je de meetstok houdt. Probeer 
de bodem van de waterloop zo min mogelijk te verstoren. Afhankelijk 
van de breedte van de meetstok en de stroomsnelheid van het water 
zul je opstuwing krijgen tegen de meetstok. Probeer toch zo 
nauwkeurig mogelijk de werkelijke waterdiepte te schatten. Teken de 
dwarsdoorsnede en bereken het doorstroomde oppervlak. Wat is de 
gemiddelde waterdiepte? 

b. Bepaal het debiet door de waterloop. Zet daarvoor een afstand uit van 
bijvoorbeeld 5 meter met het meetlint. Gooi een drijvend voorwerp 
(bijvoorbeeld een takje) in de waterloop en meet met de stopwatch 
hoe lang het stokje erover doet om de uitgezette afstand af te leggen. 
Gooi het voorwerp zoveel mogelijk in het midden van de waterloop. Als 
het voorwerp te veel naar de kant drijft kun je het beste een nieuwe 
waarneming doen. Bereken zo de snelheid van het water. Herhaal dit 
drie keer om een representatief gemiddelde te bepalen. De 
gemiddelde snelheid van het water zal iets lager liggen omdat het 
water aan de bodem en langs de oevers meer weerstand ondervindt en 
daar dus langzamer stroomt. Vermenigvuldig de gemeten snelheid 
daarom met 0,7. Het debiet kan berekend worden door de gemiddelde 
snelheid te vermenigvuldigen met het doorstroomde oppervlak.  

c. Bereken de verhouding I/cf en teken de afvoerkromme voor deze 
waterloop. 

d. Het verhang is waarschijnlijk moeilijk te schatten. Neem een waarde 
van 10-4 en bereken daarmee de wrijvingscoëfficiënt. Komt de waarde 
van cf overeen met de waargenomen ruwheid van de waterloop (zie 
tabel 3) of heb je I onder- of overschat? 

e. Herhaal de meting op verschillende dagen, het liefst bij verschillende 
waterstanden. Zet de verschillende waarnemingen in de 
afvoerkromme. Wat kun je zeggen over de nauwkeurigheid van de 
metingen of de berekende afvoerkromme? 

6.3 Bepaling van dijkhoogtes 
Hoge waterstanden kunnen veel schade aanbrengen als het water gebieden 
bereikt waar mensen wonen. Daarom zijn de meeste rivieren in Nederland 
bedijkt om de mensen die langs de rivier wonen te beschermen tegen 
hoogwater. Om de hoogte van een dijk te bepalen moet men weten wat de 
maximale afvoer van de rivier is en wat de bijbehorende waterstand is. De 
afvoer van een rivier kan sterk variëren en de waarde van de grootste 
afvoer zal daarom per jaar verschillen. De maximaal mogelijke afvoer is 
dan ook eigenlijk niet te bepalen. De hoogte van de dijken wordt daarom 
berekend op basis van een extreme afvoer die statistisch gezien zelden 
voorkomt. Dit wordt de ontwerpafvoer of de maatgevende hoogwater 
afvoer genoemd (zie ook paragraaf 4.6). Voor de Nederlandse Rijntakken 
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en het bedijkte deel van de Maas wordt daar een afvoer voor gebruikt die 
naar schatting één keer in de 1250 jaar voorkomt. Men moet bij de 
berekening van de dijkhoogte wel rekening houden met het feit dat door 
het bouwen van een dijk de afvoerkromme verandert. 

Onzekerheid 
Bij de gegeven ontwerpafvoer kun je uit de afvoerkromme een waterstand 
bepalen. Maar zo nauwkeurig is dat resultaat in werkelijkheid natuurlijk 
niet. Er zit dus een onzekerheid in de ontwerpdijkhoogte. Bovenop de 
dijkhoogte die je op deze manier kunt bepalen moet je daarom met een 
aantal veiligheidsfactoren rekening houden: 

 onzekerheid in het vóórkomen van een hoge afvoer (de ontwerpafvoer) 

 onzekerheid in ruwheid 

 veranderingen in de rivierbedding 

 golven die nog eens boven op de maximale waterstand kunnen komen 

 opstuwing door wind 

 afwijkingen in waterstand door niet-stationaire, niet-uniforme stroming 
zettingen van het dijklichaam. 

6.4 Model voor een rivier 
Om maatregelen te kunnen nemen tegen de verhoogde afvoer als gevolg 
van klimaatverandering zou het prettig zijn als we van te voren kunnen 
inschatten wat de invloed van de verschillende maatregelen is op de 
waterstand. Een computermodel voor een rivier kan daarbij behulpzaam 
zijn. Met de kennis uit voorgaande paragrafen kunnen we nu een eenvoudig 
model bouwen dat de waterstand berekent bij een bepaalde afvoer door 
een rivier waarmee het effect van een aantal maatregelen beschreven in 
paragraaf 4.6 kan worden bepaald. In informatieblok 2 wordt stap voor 
stap een model voor een rivier opgesteld. Met de vergelijkingen uit dit 
informatieblok kun je zelf een model maken in Excel of een ander 
softwarepakket. Je kunt ook gebruik maken van de applet die hoort bij 
deze module.  

 

2. Achtergrondinformatie: opstellen van een riviermodel 
De dwarsdoorsnede van een rivier bestaat uit verschillende secties die 
worden gekenmerkt door verschillende breedtes, ruwheden en 
waterdieptes. In figuur 24 is een schematisch dwarsprofiel van een rivier 
gegeven bestaande uit drie secties: een linker uiterwaard, het zomerbed 
(vaargeul) en een rechter uiterwaard. Elke sectie wordt benaderd door een 
rechthoekige bak. Het aantal secties kan uitgebreid worden met 
zomerkades, een nevengeul, gebieden met verschillende 
vegetatieruwheden in de uiterwaarden, enzovoort.  

NLT3-v122 Ruimte voor de Rivier 36 



 

uiterwaard uiterwaard zomerbed  winterdijk winterdijk 

B1  

cf,1  
h1  

D1 

B3  

cf,3 
h3  

D3 

B2  

cf,2  

h2 = H

Figuur 24 dwarsdoorsnede van een rivier. 

 
Door de rivier stroomt een totaaldebiet Qtot dat gelijk is aan de som van de 
debieten door de verschillende secties:  

321 QQQQtot   (17) 

In dit geval is de dwarsdoorsnede verdeeld in drie uniforme secties, indien 
nodig kan het aantal secties worden uitgebreid.  
Het debiet door een bepaalde sectie kan berekend worden op basis van 
formule 16, voor sectie 1 geldt: 

  2/1

1,

2/3
11

2/1

1,

1
111 gI

c

hB

c

Igh
hBQ

ff











   (18) 

Het verhang I mag als een constante worden beschouwd. Voor de 
Rijntakken wordt meestal 10-4 voor het verhang genomen. 
Alhoewel de waterdiepte per sectie kan variëren is de waterstand (ten 
opzichte van een bepaald referentieniveau) overal hetzelfde. Als de bodem 
van het zomerbed als referentie wordt gekozen dan geldt dat in het 
zomerbed de waterdiepte gelijk is aan de waterstand. Voor de uiterwaard 
is de waterdiepte gelijk aan de waterstand min de hoogte van de 
uiterwaard ten opzichte van de bodem van het zomerbed. Als voorbeeld 
kan de waterdiepte van sectie 1 omgeschreven worden naar: 

11 DHh    (19) 

waarin: 

 h =de waterdiepte in meter (m) 

 H =de waterstand in meter (m) 

 D =de hoogte van de bodem boven een bepaald referentieniveau, hier 
de bodem van het zomerbed in meter (m).  

Zo kan voor elke sectie de waterdiepte vervangen worden door de 
waterstand min de bodemhoogte van die sectie boven het 
referentieniveau. Voor het dwarsprofiel uit figuur 24 volgt dan de volgende 
vergelijking: 

        2/1

3,

2/3
33

2,

2/3
22

1,

2/3
11 gI

c

DHB

c

DHB

c

DHB
Q

fff
tot 









 






  (20) 
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Merk op dat D2 = 0. Voor een gegeven totaaldebiet door een rivier 
(bijvoorbeeld de ontwerpafvoer) is de waterstand H de enige onbekende 
die overblijft. Helaas is formule 20 impliciet, dat wil zeggen dat de 
formule niet herschreven kan worden met de waterstand als enige 
variabele aan één kant van het is-gelijk-teken. De formule is toch op te 
lossen door enkele waarden voor H in te vullen en te kijken welke waarde 
een debiet oplevert dat het dichtst bij het totaaldebiet ligt (trial and 
error) in Excel of met een grafische rekenmachine.  
Op deze manier kun je zelf een model maken. Test dit model door de 
resultaten te vergelijken met de uitkomsten van de applet. 

14. Opdracht: effect van maatregelen 
Gebruik de applet ‘NLT_V122_Rivier_model.jar’ op ►vaklokaal NLT of je 
eigen model om de effecten van een aantal maatregelen te berekenen 
voor een standaardprofiel van de Waal (zie de tabel in figuur 26, hoofdstuk 
7). Neem aan dat het zomerbed bestaat uit zand met ribbels en dat de 
uiterwaarden gekenmerkt worden door een lage begroeiing. Ga uit van een 
debiet van 10.000 m3/s. Bereken voor elk van de volgende maatregelen de 
verandering van de waterstand: 

 verdieping zomerbed met 1 m 

 verwijdering zomerkades 

 verlaging uiterwaarden met 1 m 

 dijkteruglegging met 100 m 

 afname van de afvoer met 10% door aftakking via een groene rivier 

 verruwing van lage naar hoge begroeiing 

 nevengeul (50 m breed, 3 m diep, zand met ribbels). 
 
Voor welke maatregel is de verandering in de waterstand het grootst? 
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7 Ontwerp van een inrichtingsplan voor 

een uiterwaard 

Nu je iets hebt geleerd over rivieren en de maatregelen die genomen 
kunnen worden om de verhoogde afvoer als gevolg van klimaatverandering 
veilig af te voeren, kun je met je groep aan de slag om een inrichtingsplan 
voor een uiterwaard te ontwerpen.  
 

7.1 Opdrachtomschrijving 
In hoofdstuk 1 is een korte introductie gegeven van de opdracht. De 
precieze opdracht luidt als volgt: 
 
Ontwerp een inrichtingsplan voor een uiterwaard dat voldoet aan de 
volgende randvoorwaarden: 

 veilige afvoer van de toekomstige maatgevende hoogwaterafvoer 
(MHW) zonder de winterdijken te verhogen 

 ruimte voor natuurontwikkeling 

 aandacht voor de verschillende belangen in het gebied.  
 
Het project bestaat uit drie deelprojecten: 
(1) Er moet bepaald worden wat de effecten van de inrichting zijn op de 

waterstand en of de inrichting voldoet aan de veiligheidseisen. De 
applet ‘NLT_V122_Rivier_model.jar’ of het eigen model kan gebruikt 
worden om de effecten van de inrichting te bepalen.  

(2) Er moet worden gekeken welke natuur wenselijk is en hoe deze 
ontwikkeld en onderhouden kan worden.  

(3) Op basis van de eerste twee deelprojecten moet een inrichtingsplan 
worden gemaakt dat voldoet aan de veiligheidsnorm en tevens rekening 
houdt met andere gebruikers van het gebied zoals de landbouw, 
recreatie en scheepvaart.  
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Figuur 25: ingerichte uiterwaarden met nevengeul bij Gameren langs de Waal. 
Foto Bert Boekhoven, Rijkswaterstaat 

De taken met betrekking tot de deelprojecten kunnen worden verdeeld 
over drie specialistische opdrachten:  

 specialistische opdracht 1: het berekenen van de waterstand 

 specialistische opdracht 2: ontwikkelen van natuurgebied 

 specialistische opdracht 3: integraal ontwerp. 
 
Aan elke specialistische opdracht kan door één of twee leerlingen gewerkt 
worden. Daarnaast is één leerling de coördinator. Deze leerling is 
verantwoordelijk voor het verdelen van de taken en houdt de voortgang 
van het ontwerpproject bij. Hij of zij is tevens eindredacteur van het 
eindverslag. Zoals al is aangegeven in hoofdstuk 1 is het van belang om 
goed samen te werken zodat het eindproduct een samenhangend geheel 
wordt.  
 
Voordat iedereen begint aan zijn eigen specialistische opdracht moet eerst 
gezamenlijk een aantal voorbereidingsopdrachten gemaakt worden. 

Voorbereidingsopdracht 1: analyseer en beschrijf het probleem. 
Jullie gaan eerst het probleem nader analyseren en beschrijven. Bekijk 
hierbij het probleem van meerdere kanten. Maak een lijstje met 
belanghebbenden (actoren of stakeholders) en geef voor elke 
belanghebbende aan welke specifieke wensen of eisen zij kunnen hebben 
voor het ontwerp. Hierdoor ontstaat een beter beeld van het probleem. 
Noteer de bronnen die je hiervoor gebruikt.  
Gebruik voor deze opdracht de ►werkinstructie technisch ontwerpen in de 
NLT Toolox. 
 

Voorbereidingsopdracht 2: stel een programma van eisen (PvE) op. 
Je zult merken dat niet aan alle eisen en wensen voldaan kan worden. 
Overleg in de groep aan welke eisen en wensen jullie willen dat het 
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ontwerp voldoet. Formuleer de eisen zo concreet mogelijk. Houd rekening 
met de randvoorwaarden dat het ontwerp moet voldoen aan de 
veiligheidsnorm en dat er iets van natuur ontwikkeld moet worden.  
Gebruik voor deze opdracht de ►werkinstructie technisch ontwerpen in de 
NLT Toolox. 
 

Voorbereidingsopdracht 3: maak een werkplanning. 
Maak voordat je aan de specialistische opdrachten begint een 
werkplanning voor het uitvoeren van de specialistische opdrachten en het 
schrijven van het verslag. Geef in de werkplanning aan hoe en in welke 
volgorde jullie het ontwerp gaan realiseren en doorrekenen. Geef aan wie, 
wat en wanneer doet. Noteer ook welke materialen jullie nodig denken te 
hebben.  
 
Leg het programma van eisen en de werkplanning voor aan je docent. Deze 
bepaalt of je verder kunt naar de volgende stappen. [go / no go] 
 
Als de voorbereidingsopdrachten zijn beoordeeld door de docent kun je 
verder met de drie specialistische opdrachten. Om tot een integraal 
ontwerp te komen is de kennis en het inzicht van de verschillende 
specialisten nodig. Het is daarom belangrijk regelmatig als groep te 
overleggen. Het is de taak van de coördinator om ervoor te zorgen dat de 
specialisten elkaar op de hoogte houden en dat het proces goed verloopt.  

Specialisten opdracht 1: het berekenen van de waterstand. 
Maak voor deze opdracht gebruik van de kennis uit hoofdstuk 6 en de 
daarin gepresenteerde applet of je eigen ontwikkelde model. Kies een 
representatief dwarsprofiel uit je eigen gebied en neem aan dat dit 
dwarsprofiel voor de gehele rivier geldt. De breedtes van de verschillende 
secties in het dwarsprofiel van je gebied kun je afleiden van topografische 
kaarten, waterkaarten of van beelden van Google Earth. Voor de 
hoogteliggingen van de uiterwaarden en dijken kunnen de waarden uit de 
tabellen in figuur 26 of 27 genomen worden, daarin staan indicatieve 
waarden gegeven voor de verschillende Rijntakken en de Maas. 
 
Maak voor de huidige inrichting een schatting van de waterstand bij de 
oude ontwerpafvoer (figuur 28). Vindt er een overstroming plaats? Als er 
een overstroming plaats vindt of de waterstand juist ver onder de kruin 
van de winterdijk blijft zijn de gebruikte afmetingen of het verhang 
waarschijnlijk niet correct. Je kunt de waarden enigszins aanpassen zodat 
bij de oude maatgevende hoogwaterafvoer de waterstand net onder de 
hoogte van de winterdijk blijft. Vergelijkbaar met opdracht 14 kun je het 
effect van verschillende maatregelen in jullie studiegebied berekenen. Je 
kunt daarbij variëren met de grootte van de ingrepen en de effecten in 
grafieken weergeven. Overleg de resultaten met je groep en bepaal samen 
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voor welke maatregelen je kiest. Dit kan afhangen van de keuzes die 
gemaakt worden voor natuurontwikkeling of de randvoorwaarden die jullie 
gesteld hebben met betrekking tot andere gebruikers van het gebied in 
voorbereidingsopdracht 2. Het effect van het uiteindelijke ontwerp op de 
waterstand bij de toekomstige maatgevende afvoer moet berekend 
worden. Het is essentieel dat het ontwerp voldoet aan de veiligheidsnorm. 
Als het ontwerp niet voldoet aan de randvoorwaarde van een veilige afvoer 
zul je samen tot een aanpassing van het ontwerp moeten komen. In het 
uiteindelijke ontwerp moet de waterstand bij de toekomstige MHW lager 
zijn dan de hoogte van de huidige winterdijk. Houd daarbij rekening met 
de onzekerheden in je berekening.  
 
De bijdrage van deze specialistische opdracht aan het eindverslag is een 
berekening van de waterstand bij de toekomstige MHW voor de huidige 
inrichting en de nieuwe voorgestelde inrichting. Geef daarbij de waarden 
van de parameters die in het model gebruikt zijn en motiveer de keuzes 
voor deze waarden. 
 

 Bovenrijn Waal Pannerdensch 
Kanaal 

IJssel Nederrijn 

Rivierkm2 862 897 945 873 885 977 899 935 

Hoogte3         

Uiterwaard 7,5 6,5 7,5 7,5 7 2,5 7 7 

Zomerdijk 12 9,5 9,5 11 8,5 4,5 9 8,5 

Winterdijk 16 12,5 11 11,5 12,5 6,5 11,5 13 

Breedte         

Zomerbed4 340 260 319 145 70 125 110 110 

Uiterwaarden5 250 580 580 280 800 1.110 830 820 

Totaal6 1.633 1.019 1.019 525 900 1.410 1.040 1.170 
1 Gegevens zijn afkomstig van het hydraulisch model Sobek en zijn puur indicatief. 
2 Rivierkilometer vanaf de bron van de Rijn. 
3 Hoogtes t.o.v. bodem zomerbed (referentieniveau). Uiterwaardhoogte is gelijkgesteld aan kribhoogte. 
4 Breedte tussen de kribben. 
5 Som linker en rechter uiterwaarden, tussen zomerkades en winterdijk. 
6 Totale breedte tussen winterdijken. 

 

Figuur 26: indicatieve breedtes en hoogteliggingen voor dwarsprofielen langs de Rijntakken1. Alle 
waarden zijn in meters. 
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 Eijsden 
Maas- Maas- Ooije

n 
Kessel Gennep Demen Crèvecoeur 

band bracht 

Rivierkm2 5,3 35,2 65,1 95,2 125,1 155,3 185,2 220,6 

Hoogte3         

Uiterwaard 6,6 10,7 8,1 8,5 9,9 11,4 7,9 10,6 

Zomerdijk 8,4 12,2 8,9 11,1 11,4 12,9 9,4 12,1 

Winterdijk 11,3 15,5 10,9 13,6 12,3 13,9 13,6 15,1 

Breedte         

Zomerbed 174 89 100 150 161 117 150 160 

Uiterwaarden4 195 159 1397 347 219 1379 826 501 

Totaal5 471 344 1615 550 499 2109 989 799 
1 Gegevens zijn afkomstig van het hydraulisch model Sobek en zijn puur indicatief. 
2 Rivierkilometer, begint bij 2 op de Belgische grens. 
3 Hoogtes t.o.v. bodem zomerbed (referentieniveau).  
4 Som linker en rechter uiterwaarden, tussen zomerkades en winterdijk. 
5 Totale breedte tussen winterdijken. 

 

Figuur 27: indicatieve breedtes en hoogteliggingen voor dwarsprofielen langs de Maas1. Alle 
waarden zijn in meters. 

Oude 
MHW 

Huidige Toekomstige 
MHW 

 
MHW 

Bovenrijn (100%) 15.000 16.000 18.000 
Waal (67%)  10.000 10.700 12.000 
Pannerdensch Kanaal (33%) 5.000 5.300 6.000 
IJssel (11%) 1.700 1.800 2.000 
Nederrijn (22%) 3.300 3.500 4.000 
Maas (Borgharen) - 3.800 4.600 

Figuur 28: ontwerpafvoer of maatgevende hoogwaterafvoer (MHW) in m3/s voor de Rijntakken 
en de Maas. Voor de opdracht moeten de waarden in de laatste kolom gebruikt worden. 

Specialistische opdracht 2: ontwikkeling van natuurgebied. 
De herinrichting van het rivierengebied biedt mogelijkheden om een deel 
van de oorspronkelijke natuur langs de rivieren te herstellen. Verdiep je in 
de verschillende natuurtypes die bij de rivier horen en bedenk welke goed 
in jullie riviertraject passen. De informatie uit hoofdstuk 5 helpt hierbij. 
Een grote biodiversiteit is wenselijk maar voor de levensvatbaarheid van 
soorten mag het oppervlak van bepaalde natuurtypes ook weer niet te 
klein zijn. Bedenk welke diersoorten je graag in het gebied wilt krijgen en 
van welke natuurtypes deze afhankelijk zijn. Ga ook na onder welke 
omstandigheden (bijv. nat of droog, vruchtbare of schrale grond) de 
natuurtypes die je wilt realiseren het goed doen. Samen met je groep 
bepaal je het ontwerp omdat ook rekening moet worden gehouden met de 
veiligheidsnorm en de wensen van andere belanghebbenden in het gebied. 
Je levert de kennis toe over de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en 
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maakt een plan over hoe je de natuur in je ontwerp wilt ontwikkelen en 
beheren. 
 
De bijdrage van deze specialistische opdracht aan het eindverslag is een 
motivatie voor de te ontwikkelen natuur en een plan hoe deze natuur het 
beste gerealiseerd en onderhouden kan worden 
 

Specialistische opdracht 3: integraal ontwerp. 
De totstandkoming van het integrale ontwerp is een groepsproces. De 
eerste specialistische opdracht richt zich op het rekenwerk, de tweede 
specialistische opdracht richt zich op de natuur en in deze specialistische 
opdracht richt je je op de belangen van de landbouw, recreatie, 
scheepvaart en andere mogelijke belanghebbenden. Het programma van 
eisen kan hier als leidraad gebruikt worden. Ook de huidige inrichting kan 
sturend zijn voor het ontwerp. Inventariseer hiervoor eerst de huidige 
situatie in het gebied en geef een korte omschrijving.  
 

Om tot een integraal ontwerp te komen moet je inzicht 
hebben in de effecten van de ingrepen in jullie ontwerp 
voor de verschillende belangen in het gebied. Maak 
hiervoor gebruik van een zogenaamde multicriteria 
analyse (MCA). Bij deze analyse zet je in een tabel 
verschillende maatregelen of ontwerpvarianten uit tegen 
een aantal beoordelingscriteria die de belangen van de 
verschillende gebruikers vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 
kosten voor Rijkswaterstaat, draagvak van de maatregel 
voor boeren, recreanten, en dergelijke. In de tabel geef je 
dan aan hoe elke maatregel scoort op een bepaald 
criterium. Als een maatregel overwegend slecht scoort kun 
je overwegen de maatregel niet toe te passen in je 
ontwerp of de negatieve effecten op een andere manier te 

Figuur 29: verschillende 
belanghebbenden bij de 
inrichting van een uiterwaard of 
stroomgebied. Bron: Loucks en 
Van Beek, 2005 

compenseren. Op basis van het programma van eisen kun 
je ook bepaalde criteria zwaarder of minder zwaar laten 
meewegen. Een multicriteria analyse is geen eenduidig 
middel om maatregelen af te wegen, maar het helpt wel 

inzicht te krijgen in de effecten voor verschillende belanghebbenden en 
helpt om keuzes voor bepaalde ingrepen te motiveren. Samen met de rest 
van de groep moeten jullie tot een integraal ontwerp komen. Daarvoor kan 
niet aan alle wensen en eisen voldaan worden en zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden. Deze keuzes zullen zo goed mogelijk gemotiveerd moeten 
worden en voor eventuele nadelige gevolgen voor één of meer van de 
belanghebbenden zullen oplossingen moeten worden aangegeven.  
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 Verlaging 
waterstand 

Kosten draagvlak 

Ontwerp 1 10 cm (1) Hoog (4) Gering (4) 

Ontwerp 2 2 cm (4) Matig (2) Weinig bezwaar (2) 

Ontwerp 3 5 cm (2) Laag (1) Weinig bezwaar (2) 

Heeft voorkeur meeste 
betrokkenen (1) 

Ontwerp 4 5 cm (2) Matig (2) 

Figuur 30: voorbeeld van een MCA-tabel. 

3. Achtergrondinformatie: MCA- tabel 
De tabel in figuur 30 kan ingevuld worden met kwantitatieve gegevens (cm 
waterstandverlaging of kosten in euro’s) of met kwalitatieve indicaties van 
effecten (plussen of minnen). Deze kunnen eventueel omgezet worden in 
scores. De schaal die je daarbij hanteert kan van invloed zijn op de 
afweging. Ook het toekennen van een kwantitatieve score aan een 
subjectieve beoordeling brengt een bepaalde onzekerheid met zich mee. 
Soms zijn bepaalde criteria niet helemaal onafhankelijk en weeg je 
dezelfde aspecten in meerdere criteria mee. Voor een objectieve afweging 
moet je dit zo veel mogelijk voorkomen. Het ontwerp moet in elk geval 
voldoen aan de veiligheidseis anders komt het sowieso niet in aanmerking. 
In figuur 30 lijken ontwerp 3 en 4 het meest gunstig als een 
waterstandverlaging van 5 cm voldoende is. Welke maatregel gekozen 
wordt is afhankelijk van wat het belangrijkst gevonden wordt, de kosten of 
het draagvlak. Soms kan het draagvlak verbeterd worden door de kosten te 
verhogen, bijvoorbeeld door gebruikers (financieel) te compenseren voor 
de geleden schade. Dat wil dus zeggen dat kosten en draagvlak niet geheel 
onafhankelijke criteria zijn. 

De bijdrage van deze specialistische opdracht aan het eindverslag is een 
beschrijving van de huidige inrichting, een beschrijving en motivatie voor 
het hele ontwerp aan de hand van een MCA (een aparte beschrijving en 
motivatie voor de natuur komt uit specialistische opdracht 2), een 
beschrijving van de eventuele nadelen van het ontwerp met een indicatie 
van mogelijke oplossingen en een kaart met het nieuwe ontwerp. 

7.2 Eindproduct 
Het eindproduct van het project is een verslag met daarin: 

 een beschrijving van de huidige inrichting  

 de berekening van de waterstand voor de huidige inrichting en 
toekomstige MHW 

 een beschrijving van de nieuwe inrichting 

 een motivatie/onderbouwing van de nieuwe inrichting 

 een multicriteria analyse (MCA) 

 een beschrijving van de eventuele nadelen van de inrichting en een 
indicatie van mogelijke oplossingen 
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 een kaart met de nieuwe inrichting 

 een plan voor de realisatie en het beheer van de inrichting 

 de berekening van de waterstand voor de nieuwe inrichting en 
toekomstige MHW. 

7.3 Beoordeling 
De beoordeling van deze opdracht kan plaatsvinden op basis van:  

 verslag: een beschrijving en argumentatie van het ontwerp 

 ontwerp: een (digitale) kaart of poster van het riviertraject met daarop 
een schets van het inrichtingsplan 

 presentatie: een presentatie van het ontwerp aan klasgenoten. 
Maak voor het verslag, de poster en/of de presentatie gebruik van de 
werkinstructies in de ►NLT Toolbox, bijvoorbeeld ►werkinstructie 
onderzoeksverslag, ►werkinstructie posterpresentatie of ►werkinstructie 
mondeling presenteren. 
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