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Perspectieven voor 
benedenrivieren:
een lange termijn visie2
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Bij het denken over rivierverruiming vindt de 
regio het belangrijk om vanuit de lange termijn 
te redeneren. Wanneer duidelijk is welk pakket 
aan maatregelen het mogelijk maakt de 
veiligheid op de lange termijn te garanderen, 
kan eenvoudiger een keuze worden gemaakt 
voor wat op korte termijn moet gebeuren. 
Op deze manier wordt maximale duidelijkheid 
gegeven aan bewoners en gebruikers van het 
gebied en wordt zichtbaar of keuzes voor de 
korte termijn de juiste zijn. 
Deze werkwijze sluit aan bij de wens 
van het Kabinet om bij het denken over 
rivierverruiming een doorkijk te geven naar de 
veiligheid op de lange termijn.

In dit hoofdstuk wordt de te verwachten 
problematiek met betrekking tot verhoging 
van de waterstanden op lange termijn 
beschreven en aangegeven hoe deze 
problemen kunnen worden opgelost. 
Tegelijkertijd wordt zichtbaar waar met 
waterstandverlagende maatregelen 
andere belangen gediend kunnen worden 
en de ruimtelijke kwaliteit van het 
benedenrivierengebied kan worden versterkt.

Wateropgave

Hogere hoogwaterstanden
Er is altijd een kans dat er hogere waterstanden 
optreden dan waarop de hoogte van de dijken is 
gebaseerd. Die kans is niet overal gelijk en varieert 
van 1 keer per 1.250 jaar (rivierengebied) tot 1 keer 
per 10.000 jaar (randstad). Deze zogenaamde 
veiligheidsnormen zijn vastgelegd in de Wet op de 
waterkering. De waterstanden die bij deze normen 
horen worden Maatgevende Hoogwaterstanden 
(MHW) genoemd.

In het benedenrivierengebied worden de 
MHW’s bepaald door de kans op het gelijktijdig 
vóórkomen van extreem hoge waterstanden op 
zee in combinatie met zeer grote afvoeren van 
de rivieren. Door klimaatveranderingen nemen 
beide toe. Hevigere neerslag leidt tot grotere 
afvoeren van de rivieren. Op termijn wordt 
verwacht dat de Rijn 18.000 m³/s moet afvoeren. 
Dit is naar verwachting ook het maximum dat 
door de Rijn in Duitsland kán stromen zonder dat 
daar overstromingen optreden. Hier wordt nog 
onderzoek naar gedaan. De maximale Maasafvoer 
zal naar verwachting toenemen tot circa 4.600 m³/s. 
Voor de korte termijn wordt rekening gehouden 
met een Rijnafvoer van 16.000 m3/s (was: 15.000 
m3/s) en een Maasafvoer van 3.800 m3/s (was: 
3.650 m3/s). In de komende eeuw wordt een 
stijging van de zeespiegel van 60 cm verwacht. 
De waterspiegelstijging van zee en rivier samen 
betekent op de lange termijn een stijging van de 
Maatgevende Hoogwaterstanden. Bij Gorinchem 
stijgt de maatgevende waterstand in de 21e eeuw 
meer dan één meter als er geen waterstand-
verlagende maatregelen worden genomen. 

Een probleem zonder grenzen 
Klimaatverandering is de belangrijkste oorzaak 
van hogere Maatgevende Hoogwaterstanden. 
De uitstoot van broeikasgassen versterkt het 
natuurlijke broeikaseffect, waardoor de aarde 
opwarmt. De gevolgen hiervan zijn: verhoging van 
de temperatuur, smeltende ijskappen, stijging van 
de zeespiegel en een toename van de neerslag. 
Een internationale aanpak om de oorzaken te 
bestrijden is van belang maar valt uiteraard buiten 
de invloedsfeer van Ruimte voor de Rivier. 

De gevolgen van klimaatveranderingen 
beperken zich niet tot Nederland. Ook de landen 
om ons heen hebben te maken met hogere 
hoogwaterstanden. In 1995 stond het water in 
de Rijn extreem hoog. Voor de Rijnoeverstaten 
was het letterlijk de druppel die de emmer deed 
overlopen. De ministers van deze landen hebben 
daarna het Actieplan Hoogwater Rijn opgesteld 
om de hoogwaterproblemen gezamenlijk aan te 
pakken. Afgesproken is dat de betrokken landen 
eerst proberen het water vast te houden waar 
het valt en dan te bergen waar het kan. Afvoeren 
komt pas ter sprake als ook berging van het 
water niet meer mogelijk is. Alle landen hebben 
een programma van maatregelen opgesteld om 
de hoogwaterstanden te verlagen en de schade 
door overstromingen te verminderen. Deze 
maatregelen moeten in 2020 klaar zijn. Sommige 
maatregelen werken door tot in Nederland, 
de meeste maatregelen hebben alleen lokaal 
effect. De verwachting is dan ook dat bij een 
voortvarende aanpak in de bovenstrooms gelegen 
landen, de maatgevende afvoeren en daarmee de 
Maatgevende Hoogwaterstanden in Nederland de 
komende jaren zullen blijven stijgen. 
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Alle hens aan dek voor de lange termijn

De wateropgave op lange termijn is zo groot 
dat alles op alles moet worden gezet om de 
waterstandtoenames tegen te gaan. Veel extra 
ruimte is nodig om het water veilig door het 
(beneden)rivierengebied af te voeren.

Retentiegebied bovenstrooms belangrijk voor het 
benedenrivierengebied
In Nederland is de vraag actueel of langs de 
bovenstroomse gedeelten van Rijn en Maas 
retentiegebieden moeten worden ingericht.
Dit zijn gebieden die tijdens extreem hoge afvoeren 
tijdelijk grote hoeveelheden water kunnen bergen. 

Voor het benedenrivierengebied is dit van een 
groot belang, omdat de voor de rivier beschikbare 
ruimte in het benedenrivierengebied beperkt is. 
In het benedenrivierengebied is het mogelijk om 
nét voldoende waterstandverlaging te bereiken 
met voornamelijk ruimtelijke maatregelen. Als in 
het bovenrivierengebied een retentiegebied wordt 
ingezet dan ontstaat er keuzeruimte in de in te 
zetten maatregelen, kunnen eventuele tegenvallers 
worden opgevangen en kunnen bestaande 
kwaliteiten worden behouden. 

Ruimtelijke maatregelen waar mogelijk
Voor het op peil brengen van de veiligheid 
wordt gestreefd naar een goede mix van 

Afhankelijk van het meetpunt wordt de Maatgevend   

Hoogwaterstand (MHW) bepaald door de invloed van de   

zee en/of rivier.

A MHW alleen bepaald door de zee-invloed

B MHW voornamelijk bepaald door de zee-invloed

C MHW voornamelijk bepaald door de rivierinvloed

D MHW alleen bepaald door de rivierinvloed

A

B

C D

technische en ruimtelijke maatregelen. In het 
benedenrivierengebied is de visie allereerst gericht 
op het nemen van ruimtelijke maatregelen daar 
waar mogelijk. De Overdiepse Polder en het 
landbouwgebied de Noordwaard zijn daarvan de 
meest in het oog springende voorbeelden. 

Beperken van risico’s van overstromingen in het 
dichtbevolkte Rijnmondgebied en de Drechtsteden
Daarnaast heeft het beperken van de risico’s 
van overstromingen van het zeer dichtbevolkte 
Rijnmondgebied en de Drechtsteden de hoogste 
prioriteit. Daarbij worden twee principes 
gehanteerd:
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Legenda

Rijnmondgebied en Drechtsteden

Geen extra afvoer via de Lek op de lange termijn

Verruimen flessenhals Gorinchem

Deltawerken

Indicatie richting en hoeveelheid waterafvoer

Waterberging op groot open water
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1 De wateraanvoer bij hoge afvoeren richting het 
Rijnmondgebied en de Drechtsteden zoveel 
mogelijk beperken;

2 De bergingscapaciteit van het westelijk 
benedenrivierengebied maximaal vergroten.

De eerste stap in het beperken van de 
wateraanvoer naar het Rijnmondgebied en de 
Drechtsteden is al gezet door het besluit op 
termijn geen extra water over de Nederijn/Lek af 
te voeren. De tweede stap is relatief minder water 
af te voeren over de Beneden Merwede (richting 
de Drechtsteden) en relatief meer over de Nieuwe 
Merwede (richting het Haringvliet).
Daarvoor moet ruimte voor het rivierwater in en 

rondom de Biesbosch worden gecreëerd. 
Het vergroten van de bergingscapaciteit van het 
westelijk benedenrivierengebied is mogelijk door 
de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg 
en het Hartelkanaal eerder te sluiten. Zo dringt het 
zeewater niet naar binnen en kan meer rivierwater 
worden geborgen. Door rivierwater tijdelijk te 
bergen op het Volkerak-Zoommeer kan het 
waterbergingsoppervlak ook worden vergroot. 

Ruimte voor de Rivier biedt kansen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen
De voorgestelde ingrijpende aanpassingen in de 
waterhuishouding bieden tegelijkertijd kansen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimte voor de Rivier 

Belangrijkste principes voor het beperken van risico’s van 

overstromingen in het dichtbevolkte Rijnmondgebied en de 

Drechtsteden:

· wateraanvoer bijhoge afvoeren richting deze gebieden 

zoveel mogelijk beperken;

· bergingscapaciteit van het westelijk benedenrivierengebied 

maximaal vergroten.

en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van 
het benedenrivierengebied gaan hand in hand. 
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is een 
belangrijke nevendoelstelling van het Kabinet (zie 
afbeelding Regionaal Ruimtelijk Kader).
Het meest prominent en van bovenregionale 
betekenis zijn:

· Het verder ontwikkelen van de Biesbosch 
als een groot en samenhangend natuur- en 
recreatiegebied tussen de verstedelijkte Randstad 
en de Brabantse Stedenrij. De invulling moet nog 
nader worden bestudeerd;

· Het mogelijk maken van grootschalige 
wateruitwisseling tussen verschillende 
Deltawateren waarbij het Volkerak-Zoommeer 
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Regionaal Ruimtelijk Kader
Het Regionaal Ruimtelijk Kader (RRK) beschrijft de gewenste ruimtelijke koers. Bij het ontwerpen van de maatregelen is hier rekening 
mee gehouden. In de Milieueffectrapportage (MER) fungeert het RRK als toetsingskader voor de doelstelling Ruimtelijke Kwalliteit.
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de spil is. Met de wateruitwisseling kan de 
natuurlijke dynamiek in de Zeeuwse Delta 
terugkomen, een voorwaarde voor een 
duurzaam en gezond watersysteem. 

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de 
afzonderlijke riviertakken. Aangegeven wordt 
welke oplossing de voorkeur geniet voor het 
realiseren van voldoende waterstandverlagende 
maatregelen op de lange termijn. Ook wordt 
ingegaan op de kansen om de ruimtelijke 
kwaliteit te versterken op lokaal, regionaal en 
bovenregionaal niveau. 

Principes vergroten capaciteit waterberging: grotere   

waterschijf (boven) of groter oppervlak (onder).

Lek 

Bovenstrooms vertakt bij Arnhem en Nijmegen 
de Rijn zich in de Waal, de Nederrijn en de IJssel. 
Ongeveer twintig procent van de totale Rijnafvoer 
zoekt zich via de Nederrijn en later de Lek een weg 
richting Rotterdam. Vanaf Schoonhoven maakt de 
Lek deel uit van het benedenrivierengebied. De Lek 
is een smalle door steile dijken omgeven rivier met 
weinig en relatief kleine uiterwaarden. Binnendijks 
liggen grote veenweidegebieden. De dijken vormen 
een smalle strook waar veel lintbebouwing op 
staat.
De Lek is een echte woon-werkrivier. 

Nederrijn/Lek wordt ontzien bij een verdere 
verhoging van de rivierafvoer
Langs veel trajecten van de Nederrijn/Lek zijn 
de mogelijkheden voor Ruimte voor de Rivier 
beperkt. Met de huidige wateropgave (16.000 
m3/s bij Lobith) is de grens in zicht. Uitgangspunt 
is dan ook om bij verdere verhogingen van de 
wateropgave de Nederrijn/Lek te ontzien en het 
water te verdelen over de IJssel en de Waal.

In de toekomst zijn rivierverruiming of 
dijkverhoging aan de orde door zeespiegelstijging
In de verdere toekomst vragen de dijken 
om aandacht. Door het inklinken van de 
ondergrond komen de dijken lager te liggen. 
Bovendien zijn door zeespiegelstijging op 
termijn waterstandverhogingen te verwachten 

waterschijf onder reguliere omstandigheden

waterschijf bij hoge afvoer

verlagen waterspiegel vlak voor hoogwaterafvoer

doorstroom bij hoogwaterafvoer
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op het meest westelijke gedeelte van de Lek. 
Nagegaan wordt of door het eerder sluiten van de 
stormvloedkeringen de invloed van de zee zo veel 
mogelijk kan worden beperkt. Op de zeer lange 
termijn is dat waarschijnlijk niet voldoende en is 
aan dijkverhoging niet te ontkomen. 
Ook regelmatig baggeren blijft nodig om 
verhogingen van de rivierbodem door aanzanding 
te compenseren.

Beperkte mogelijkheden voor Ruimte voor de 
Rivier
Langs de Lek is weinig ruimte beschikbaar die 
aangewend kan worden voor Ruimte voor de 
Rivier. Slechts een beperkte waterstanddaling is 

met de uitvoering van ruimtelijke maatregelen 
haalbaar. Verdergaande ruimtelijke maatregelen 
zouden leiden tot extreem hoge kosten en zijn 
strijdig met het karakter van een woon-werkrivier 
en daarom niet passend in de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling.
Extra baggeren van de rivier is geen goed alternatief 
omdat dan tegelijkertijd de dijken versterkt moeten 
worden om de stabiliteit te waarborgen. Dit komt 
door de plaatselijke ondergrond.

Voorkeur voor dijkversterking
Langs de Lek zijn dus beperkte mogelijkheden 
voor Ruimte voor de Rivier. Daar komt bij dat de 
meeste dijkvakken langs de Lek nu of in de nabije 

Lange termijn maatregelen Lek.

A 3x dijkversterking in omgeving van Schoonhoven

B Mogelijke locaties rivierverruiming voor compensatie 

dijkversterking

toekomst (na uitvoering van het Delta Plan Grote 
Rivieren) hoog genoeg zijn. Dit betekent dat slechts 
plaatselijk extra dijkversterking noodzakelijk is 
om in 2015 de veiligheid op het vereiste niveau 
te kunnen garanderen. Dit heeft geleid tot een 
voorkeur voor dijkversterking. 

Door in te zetten op dijkversterking wordt op 
de grens met het bovenrivierengebied geen 
waterstanddaling bereikt. Op basis van de huidige 
inzichten leidt dit niet tot grote problemen 
bovenstrooms van Schoonhoven omdat daar 
dijkverhoging ook voor de hand ligt. Pas vanaf 
Vianen lijkt een (vrijwel) geheel ruimtelijke 
oplossing haalbaar. 

Schoonhoven

A

B

B




