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De hoeveelheid water die bij Lobith ons land 
binnenkomt, loopt onder invloed van klimaatver-
andering op. In 2015 stroomt er maximaal 16.000 
kubieke meter water per seconde (m3/s) Nederland 
binnen. Het is de verwachting dat dit in 2050 al 
17.000 m3/s zal zijn. Voor 2100 houden we rekening 
met 18.000 m3/s. Tweederde van dit water stroomt 
via de Waal richting zee, aldus het voorlopige 
uitgangspunt van Rijkswaterstaat. 
De voor de korte en lange termijn rivierverruimende 
maatregelen voor WaalWeelde staan in het 
Ruimtelijk Investeringsprogramma WaalWeelde 
(2010). Een overzicht tot het jaar 2100, uitgaande 
van het maatgevend hoogwaterpeil (MHW):

Nu tot 2015: 
MHW 16.000 m3/s bij Lobith, 10.667 m3/s via Waal 
Maatregelen voor de korte termijn zijn kribverla-
ging, langsdammen en obstakelverwijdering – het 
Rijk financiert dit basispakket, waarmee een 
centimeter waterstandsdaling omgerekend 6 
miljoen euro kost. 
Naast deze basismaatregelen worden uiterwaarden 
verlaagd, in combinatie met natuurontwikkeling en 
delfstofwinning (zand- en kleimotor). Dit gebeurt 
onder meer in Passewaay, Drutensche Waarden 
oost, Afferdensche en Deestsche Waarden. 
Omgerekend kost een centimeter waterstandsdaling 
hiermee 4,5 miljoen euro. 

Om de veiligheid (met een overstroomkans van eens in de 1250 jaar) 
in het rivierengebied te garanderen, is gekozen voor een strategie om 
niet de rivierdijken te verhogen, maar de waterstand te verlagen door 
de rivier meer ruimte te geven. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat 
of de bestaande dijken verbreed kunnen worden tot deltadijken, om 
zo dijkdoorbraakkansen te verkleinen.  
Studio Marco Vermeulen onderzocht hoe de huidige en toekomstige 
rivierverruimende maatregelen voor WaalWeelde, het riviergebied 
tussen Lobith en Gorinchem, kunnen worden verrijkt.

 Studio Marco Vermeulen
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Met deze aanpak zal in 2015 het grootste deel van de 
dijken voldoen aan de huidige veiligheidsnorm 
(onder andere stabiliteit en hoogte). Als deze norm 
na 2015 wordt aangescherpt, zal een groot deel van 
de maatregelen echter niet meer afdoende zijn. 

2015 tot 2050: 
MHW 17.000 m3/s bij Lobith, 11.333 m3/s via Waal 
In 2015 maakt het kabinet een keuze uit de 
maatregelen die een bijdrage moeten leveren aan 
de beleidsdoelstelling voor 2100. Als de overheid 
het huidige beleid voortzet, kunnen er meer 
uiterwaarden worden uitgegraven en nevengeulen 
gemaakt, bijvoorbeeld in de Warmelsche 
Uiterwaard, de Willemspolder en de Ochtendse 
Buitenpolder.

2050 tot 2100: 
MHW 18.000 m3/s bij Lobith, 12.000 m3/s via Waal
Vanaf 2050 heeft WaalWeelde, behalve uiterwaar-
denverlaging, meer drastische (binnendijkse) 

rivierverruimende maatregelen nodig om de 
beleidsdoelstellingen voor 2100 te halen. 
Voorbeelden hiervan zijn dijkverleggingen bij 
Brakelse Benedenwaarden, Heesselt, Loenen en 
Oosterhout-Slijk-Ewijk. 

Geld,	grond	en	besluiten	
Binnendijkse maatregelen (bypasses, retentieloca-
ties en dijkverleggingen) zijn onontbeerlijk om de 
beleidsdoelstellingen voor de lange termijn te 
halen. Zelfs met de uitvoering van alle maatregelen 
uit het hierboven samengevatte Ruimtelijk 
Investeringsprogramma WaalWeelde (inclusief het 
gebied Rijnstrangen) is er nog steeds sprake van een 
restopgave. Het grootste deel hiervan ligt in 
Waalweelde West en Oost; een kleiner deel in 
Waalweelde Midden. Dit laatste deel zal bovendien 
verdwijnen door de realisatie van Rijnstrangen, een 
grootschalig retentiegebied ten oosten van 
Nijmegen.
In vergelijking met andere gebieden is het pakket 
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rivierverruimende maatregelen voor WaalWeelde 
relatief klein. Dat betekent echter niet dat het 
zonder meer gerealiseerd kan worden. Geld, grond 
en besluiten spelen een grote rol. Een deel van de 
uitvoering wordt nu betaald door de rijksoverheid, 
maar het overige deel zullen lokale overheden en 
marktpartijen moeten opbrengen. De opbrengsten-
kant bij de realisatie van deze projecten is voor-
alsnog beperkt, wat de voortgang niet bespoedigt. 
Het is dus zinvol om rekening te houden met 
verschillende toekomstscenario’s, vooral voor de 
lange termijnmaatregelen. Verschillen in conjunc-
tuur, wijze van bestuur, sociaaldemografi sche 
aspecten, occupatie van de gronden én verandering 
van het klimaat zullen allemaal invloed hebben. 
Waarschijnlijk zullen veel van de nu voorgestelde 
maatregelen uitgevoerd moeten worden in een 
ander politiek en economisch klimaat dan het 
huidige. 
Maar ook op kortere termijn staat de voorgestelde 
strategie onder druk. Zo is de zand- en kleimotor tot 
stilstand gekomen, en in het huidige politieke 
klimaat heeft  natuurontwikkeling geen prioriteit. 
Misschien blijken veel van deze ontwikkelingen 
over een langere periode verwaarloosbaar, maar het 
is verstandig om voorbereid te zijn op andere tijden 
en op zoek te gaan naar hulpmotoren en economi-
sche dragers voor waterkerende maatregelen.

Vitaal	buitendijks	gebied:	
uiterwaardecreatie
Studio Marco Vermeulen stelt voor om ‘ruimte voor 
de rivier’ te combineren met een ruimtelijk 
gediff erentieerd en economisch vitaal buitendijks 
gebied. Een combinatie waarbij de nabijheid van de 
rivier en lokale potenties optimaal benut worden en 
betekenis aan het landschap geven. Dit maakt ook 
(toekomstige) noodzakelijke dijkverleggingen 
acceptabeler, zowel vanuit economisch als 

maatschappelijk perspectief. Daarbij is het zinvol 
om de dijken waar mogelijk extra ver te verleggen, 
waardoor robuuste, toekomstbestendige (klimaat)
uiterwaarden ontstaan. Deze extra brede uiter-
waarden (breder dan strikt noodzakelijk voor de 
waterveiligheidsopgave) kunnen eventueel 
gecombineerd worden met brede (klimaat)dijken. 
Hierdoor ontstaat een waterkerend landschap met 
strategische overmaat en economisch potentieel. 
De huidige strategie ontmoedigt juist het functio-
neel medegebruik van het buitendijks gebied, en 
dijkverlegging gaat gepaard met verlies van kostbare 
agrarische gronden. Bij de voorgestelde strategie 
houden agrariërs rekening met incidentele over-
stroming en breiden ze hun werk uit met rivier-
gerelateerde activiteiten, zoals vis- en algenteelt. 
De eventuele doorstroomweerstand die hiermee 
gepaard gaat (meer dan bij alleen natuurontwikke-
ling), wordt gecompenseerd door extra verbreding 
(of verdieping) van het buitendijks profi el.
Dit voorstel is niet bedoeld als concurrerend plan. 
Het varieert op de huidige strategie, waardoor ook 
het spectrum van natuurontwikkeling en daarmee 
de biodiversiteit kan worden vergroot. Het is een 
strategie die in het verlengde ligt van de manier 
waarop de uiterwaarden eeuwenlang werden 
gebruikt als voedingsbodem voor biomassa, 
bouwmaterialen en voedselproductie. 

Gebruik	gekoppeld	aan	waterfrequentie
De buitendijkse ruimte moet een maximale 
waterstand kunnen keren die gemiddeld eens per 
1250 jaar voorkomt. Veel vaker staat het water 
aanzienlijk lager en is een groot deel van de 
buitendijkse ruimte prima geschikt voor andere 
activiteiten. De gemiddelde frequentie van de 
verschillende waterstanden is goed te voorspellen 
en kan vertaald worden naar een verticale indeling 
van de buitendijkse ruimte, op basis van water-
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frequentie. Het profi el van dijk tot dijk kan zo 
vormgegeven worden, dat er maximaal wordt 
geprofi teerd van de waterfrequentie. 
Vanzelfsprekend geldt dan voor iedere locatie: hoe 
hoger, hoe minder vaak er water staat. Dit kan 
eventueel, zoals bij zomerdijken, met drempels 
worden beïnvloed. 
De betekenis van de waterfrequentie is groot. Zo is 
een gebied dat regelmatig onder water staat vooral 
geschikt voor natuurontwikkeling of riviergetijden-
planten (zoals waterkers), terwijl een gebied dat 

maar enkele dagen per jaar onder water staat, 
geschikter is voor andere biomassa of voedsel-
producerende gewassen. Denk ook aan extensieve 
en seizoensgebonden vis- en algenkwekerijen, die 
gebruikmaken van de overtollige nutriënten uit de 
rivier (en daarmee een zuiverende werking hebben) 
en reststromen uit de steenfabrieken (zoals CO2). 
De hogere delen van het buitendijks gebied zijn 
geschikt als bijzonder woon- en leefgebied, waarbij 
delen van de openbare ruimte en tuinen eens in de 
paar jaar gecontroleerd onderstromen.
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Bestaande situatie: 
gebruik uiterwaarden voor extensieve veeteelt

Klimaatuiterwaarde: 
dijkverlegging in combinatie met productief landschap

Klimaatuiterwaarde + klimaatdijk = waterkerend landschap 

Ruimte voor de rivier: 
uiterwaardenverlaging in combinatie met natuurontwikkeling 

Dijkverlegging volgens huidige strategie:
gaat ten koste van agrarisch gebied

Bestaande situatie:
gebruik uiterwaarden voor extensieve veeteelt

Ruimte voor de rivier:
uiterwaardenverlaging in combinatie met natuurontwikkeling

Dijkverlegging volgens huidige strategie:
gaat ten koste van agrarisch gebied

Klimaatuiterwaarde:
dijkverlegging in combinatie met productiefl andschap

Klimaatuiterwaarde + klimaatdijk + waterkerend landschap

1 x per 1250 jaar 
1 x per 100 jaar
1 x per 10 jaar
1 x per 2 jaar
1 x per 1 jaar
2 x per 1 jaar

Woningbouw Fruitt eelt Vezels en grassen Aquacultuur Vis- en algenkweek Delfstoff en
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Inspirerende voorbeelden van 
waterkerend landschap in 
WaalWeelde

Het	gebied	rond	Tiel	fungeert	als	goede	casus	
voor	deze	benadering.	Een	aantal	specifi	 eke	
situaties	hier	zijn	deels	exemplarisch	voor	de	rest	
van	WaalWeelde.	Samen	vormen	zij	een	inspi-
rerend	toekomstbeeld	van	de	potenties	van	een	
waterkerend	landschap.

Situatie: extreem droog

Situatie: gemiddelde waterstand

Situatie: extreem nat
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Kleine Willemspolder

Waalplaat

Willemspolder

Wamelsche Uiterwaarde 
en Dreumelsche Waard
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Willemspolder
In de Willemspolder wordt algenkweek met 
forelkweek gecombineerd om een gevarieerd, 
productief waterlandschap te creëren. Hiermee 
krijgen ecosystemen de ruimte en ontstaat een 
voedingsrijke habitat voor verschillende 
diersoorten.
Het teveel aan nutriënten in de Waal en CO2 uit de 
steenfabriek zijn lokale reststromen die de 
algenkweek goed kan gebruiken. Door het 
waterzuiverend vermogen van algen en het gebruik 

van de algen als voedingsbron voor vissen, wordt de 
viskwekerij voorzien van schoon water en voedsel 
zonder kunstmatige additieven. De kweek van forel 
is niet afgeschermd, zodat vogels hier kunnen 
fourageren en de kwekerij onderdeel wordt van een 
groter ecosysteem. Met de inrichting van de nieuwe 
natuur in de Willemspolder blijft  het gebied als 
habitat voor de grauwe gans, kolgans en smient 
behouden. De uitwerpselen van deze vogelsoorten 
zorgen voor aanvullende nutriënten voor zowel het 
ecosysteem op de kwekerij als daarbuiten.

Willemspolder
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Wamelsche	Uiterwaarde	en	
Dreumelsche	Waard
In de Wamelsche Uiterwaarde en Dreumelsche 
Waard wordt specifi eke uiterwaardennatuur ingezet 
voor natuurlijke water- en grondzuivering. Planten 
met een waterzuiverend vermogen vormen een 
systeem waarbij rivierwater wordt gezuiverd en 
verzameld in een schoonwaterreservoir. Dit 
reservoir biedt mogelijkheden voor recreatie en 
irrigatie van aangrenzende boomgaarden. Bij 
hoogwater fungeert het reservoir als nevengeul. 

De natuurlijke waterzuivering met onderdelen voor 
bezinken, zuiveren en beluchten, zorgt voor 
gevarieerde natuur. In plaats van vervuild slib uit de 
Waal te dumpen en af te dekken, kan met behulp 
van planten zoals wilgen en vezelhennep grond-
zuivering worden gecombineerd met de productie 
van biomassa. De snelle groei van deze planten 
zorgt voor korte omloopplantages, die geen 
belemmering vormen voor de doorstroming van de 
rivier.
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1 x per 1250 jaar NAP + 1150

1 x per 100 jaar NAP + 1045

1 x per 10 jaar NAP + 955

1 x per 2 jaar NAP + 850

1 x per jaar NAP + 800
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Kleine	Willemspolder
De gemeente Tiel wil in het gebied tussen de 
Willemshaven en het Amsterdam-Rijnkanaal de 
bestaande dijk verbreden tot een doorbraakvrije 
klimaatdijk. Door deze dijk meanderend vorm te 
geven, ontstaat ruimte voor meer woningen met 
zicht op de Waal en de uiterwaarden. Tegelijkertijd 
wordt de Kleine Willemspolder deels getransfor-
meerd tot een wandelgebied onder invloed van de 
getijdenwerking.

Waalplaat
De huidige parkeerplaats op de Waalplaat wordt 
omgevormd tot hydrodynamisch rivierpark, waar 
bezoekers de fluctuaties van de waterstanden van de 
Waal ervaren. Afhankelijk van de waterstand zullen 
delen van het park onderlopen. Door de vorm-
geving wordt de doorstroomweerstand bij hoog-
water flink verlaagd. Het rivierpark betekent voor 
Tiel een waardevolle plek die bijdraagt aan het 
stadgezicht en de identiteit van Tiel. De functie als 
evenementenlocatie krijgt een extra dimensie door 
trapsgewijze vormgeving, waardoor tribunes en 
podia ontstaan.

Waalplaat

Kleine Willemspolder


