Hier werken wij aan de ecologische waterkwaliteit van Oost-Nederland
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Zo dragen wij bij aan de ecologische waterkwaliteit

Zwolle

Samenwerken aan Riviernatuur
Net zoals de natuur zich verbindt, zijn we in Oost-Nederland
met Staatsbosbeheer, provincies Gelderland, Overijssel en
Utrecht en waterschappen ook een zichtbare verbinding
aangegaan onder de titel ‘Samenwerken aan Riviernatuur’.
Hiermee versterken we elkaar optimaal, zodat we het beste
resultaat kunnen neerzetten voor de omgeving. Bij deze
duurzame gebiedsontwikkeling zoeken we naar de juiste
balans tussen de kwaliteiten – het DNA – van een gebied. Zo
dragen onze werkzaamheden er aan bij dat riviergebonden
natuur zoals vissen, zoogdieren, amfibieën, vogels en
diverse plantensoorten zich weer thuis gaan voelen.

De Kaderrichtlijn Water wordt uitgevoerd in drie
fasen: 2010-2015, 2016-2021 en 2022-2027. De 1e fase is
al uitgevoerd en er wordt nu gewerkt aan de maat
regelen van de 2e fase. Op de kaart ziet u de projecten
uit de 2e fase waar op dit moment aan gewerkt wordt.
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Door kennis en ervaring samen te brengen, willen we de
natuurontwikkeling en het natuurbeheer in het rivieren
gebied beter en integraal aanpakken.
EnschedeOf we nu werken
vanuit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 of de Nadere

Apeldoorn

5

13

15

Lek

16

14

Neder-Rijn

17
20
18
Waal

19

6

Arnhem

20
20

Pannerdenschkanaal

12

11
10
Nijmegen

7

9

Waal

8

		Planfase
		Realisatie
		Gerealiseerd
's-Hertogenbosch

#

Projectgebied

Status

1

Zwarte Water

Planfase

2

Zwarte Water

Planfase

3

Reevediep

Realisatie

4

Veenoordkolk - Herinrichting
zandwinningput

Gerealiseerd
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Cortenoever

Planfase

6

Doesburg

Realisatie

7

Kandia

Planfase

8

Stadswaard Nijmegen

Gerealiseerd

9

Spiegelwaal

Gerealiseerd

Type maatregel

Amersfoort

Utrecht

Kijk voor meer informatie over de samenwerkingen en
maatregelen op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl
Neem voor vragen en informatie contact op via de
Rijkswaterstaat Landelijke Informatielijn op gratis telefoonnummer 0800 - 8002.

Samenwerken door en voor gezamenlijke belangen
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11 Loenensche Buitenpolder
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15 Lunenburgerwaard
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17 FluviaTiel
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18 Ophemert

Gerealiseerd
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16 Salmsteke

Uiterwaarden Wamel, Dreumel en
20
Heerewaarden

Rivierhout
aanbrengen
in de rivier
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Herinrichting van
beekmondingen

Lelystad

Aanleggen
van nevengeulen
en strangen

2

Aanleggen van
vispassages

2
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Uitwerking Rivierengebied (NURG), we hebben gedeelde
belangen in de uiterwaarden. We streven allemaal naar
schoon en gezond water in onze rivieren en beken en een
verbinding tussen natuurgebieden zodat een robuust
netwerk ontstaat.

Er zijn verschillende maatregelen die bijdragen aan een
goede ecologische waterkwaliteit. Hieronder vindt u de
maatregelen die we uitvoeren in Oost-Nederland.
• Herinrichting en verlaging uiterwaarden
• Aanleggen natuurvriendelijke oevers
• Aanleggen van vispassages
• Aanleggen van nevengeulen en strangen
• Herinrichten van beekmondingen
• Rivierhout aanbrengen in de rivier
Dit doen we niet alleen, maar hiervoor werken we samen
met diverse andere overheden en organisaties.
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