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Voorbeeldopgave havo ‘Ruimte voor de rivier’ 
 
 
Inleiding 
De leerlingen die nu in havo 4 zitten gaan zich voorbereiden op hun eindexamenonderwerpen. Eén van 
de onderwerpen binnen het domein Leefomgeving is: ‘het gevaar van overstromingen van grote rivieren 
en de gevolgen van dit gevaar voor de inrichting van de ruimte’. Je gaat deze leerlingen inleiden in het 
onderwerp, door een informatieve sheet in te vullen met als titel: ‘Ruimte voor de rivier’.  
 
Aanwijzing 
In je eindexamenprogramma wordt in domein E, leefomgeving, de problematiek van het ruimtegebruik 
rond rivieren behandeld. Aanvullend op de informatie die je uit je aardrijkskundeboek haalt, ga je in de 
weken voor je eindexamen de volgende bronnen bestuderen:  

• Een fragment uit het artikel ‘Waterlijke’ Ordening, de ruimtelijke dynamiek van water’ in 
tijdschrift Geografie, maart 2000 

• De folder ‘Milieueffectrapport en basisalternatieven ‘Ruimte voor de rivier’, van de 
‘Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier’, maart 2004 

• Het artikel ‘Over fysische wetmatigheden valt niet te onderhandelen’, Geografie, januari 1999 
• Bekijk thuis of op school de volgende websites:  

o  http://www.ruimtevoorderivier.nl/index.asp?m_id=220. Hier kun je uitproberen wat het 
effect is van verschillende maatregelen op het waterpeil in de rivier. 

o http://www.natuurdichtbij.nl/kennismaken/rijn%20en%20maas/stroomgebiedrijnenmaas.
htm Hier zie je een weergave van de neerslag in de stroomgebieden van de rivieren de 
Rijn en de Maas. 

• Enkele fragmenten uit ’Anders omgaan met water’, waterbeleid in de 21e eeuw, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, 2000.  

• Waterbalans speciaal; magazine van het waterschap Rivierenland’  
 

Dit materiaal mag je overigens niet meenemen naar je examen. Tijdens het examen krijg je een 
aantal bronnen uitgereikt en maak je gebruik van de atlas. 
 

Examenopdracht 
• Bekijk de nog lege informatieve (antwoord)sheet (Bijlage 1). Lees de titels van de kaders A, B, 

C en D. In de nu volgende opdracht vind je per kader aanwijzingen om de sheet in te vullen. 
Lees globaal de onderstaande bronnen door, zodat je een beeld hebt van de beschikbare 
informatie. Later kun je kiezen wat je grondiger gaat lezen. 

o Delen uit ‘Waterbalans speciaal; magazine van waterschap Rivierenland’. 
o Delen uit de folder: ‘Milieueffectrapport en basisalternatieven ‘Ruimte voor de rivier’, 

Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier’, maart 2004. 
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Kader A 
Intro: Wat gebeurt er in het lage land bij hoge rivierwaterstanden? 
 
7p 1 We gebruiken de ruimte om in te wonen, werken, recreëren enzovoort. In Nederland wordt het 

rond de rivieren echter steeds moeilijker om al onze bestemmingen een plek te geven en 
tegelijk de rivier genoeg ruimte te geven. Dit heeft met name te maken met een verandering in 
ons fysisch-geografische (= natuurlijke) systeem. 
Schrijf in kader A van de antwoordsheet (bijlage 1) een korte introductie voor havo-4 leerlingen 
over het onderwerp ‘ruimte voor de rivier’. Ga hierbij in op de genoemde verandering en 
waarom deze de druk op de ruimte in het rivierengebied vergroot.  
Gebruik hierbij de volgende begrippen: 
Afvoerpieken, binnendijks gebied, buitendijks gebied, duurzaamheid, klimaatverandering, korte 
termijn, lange termijn, recreëren, ruimtelijke inrichting,  stroomgebied, veiligheid, verstening, 
waterberging, werken, wonen. 
 
Let op: de begrippen staan hierboven in alfabetische volgorde. Dit zegt niets over de volgorde 
waarin je ze moet gebruiken! Gebruik ze waar ze  volgens jou het beste passen. Onderstreep in 
je tekst de begrippen, zodat ze herkenbaar zijn. 
 

1p 2 Verwijs in je introductie naar een atlaskaart die je het beste kunt gebruiken om het 
stroomgebied in Nederland van de Rijn en Maas én hun bedijking in beeld te krijgen. 
 

1p 3 Bekijk de kaartbladen 42 en 43. Kies twee kaarten die je verklaring van de toenemende 
ruimtedruk bij vraag 1 ondersteunen en noem deze kaarten in je introductie. 

 
Kader B 
Belangen en activiteiten op de verschillende ruimtelijke schalen: wie wil wat, wie  
doet wat? 
 
Je wilt aan de leerlingen in havo-4 duidelijk maken hoe de overheid het beheer van de rivieren 
georganiseerd heeft. Daarnaast is het belangrijk dat ze inzien dat ook niet-overheidsorganisaties zich 
bezighouden met het rivierengebied. 
Hiertoe ga je kader B van de sheet invullen.  
 
3p 4 De tabel in kader B geeft bij I een overzicht van de Nederlandse overheidsinstanties die zich op 

verschillende ruimtelijke schalen met het rivierengebied bezig houden. Maak de tabel compleet 
door bij C, a1 en d op de stippellijnen de ontbrekende termen in te vullen.  
 

2p 5 Rivieren storen zich niet aan landsgrenzen. Geef in kader B bij II aan welke landen 
gesprekspartner zijn voor Nederland als het gaat om het rivierbeleid rond de Rijn en de Maas. 

 
2p 6 Naast de overheid zijn er ook verschillende belangenorganisaties actief. Zij hebben met de 

rivier te maken, maar vaak niet in zo’n brede zin als de overheid. Ze bewaken één of een 
beperkt aantal belangen in het riviergebied. 
Noem een voorbeeld van een dergelijke belangenorganisatie en leg in kader B bij III uit welk 
belang deze organisatie bewaakt en wat het verband is met het rivierengebied. 
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Kader C 
Voorbeelden zoeken. De ruimte rond de rivier gebruiken én tegelijk de veiligheid bewaken, kan 
dat?  
 
3p 7 Zoek uit de bronnen één lokaal voorbeeld waar veiligheid en een optimale ruimtelijke kwaliteit 

goed samen gaan. Benoem welk ruimtegebruik (bijvoorbeeld landbouw, natuur, recreatie, 
wonen, in harmonie samen gaat met de toegenomen ruimte voor de rivier. Beschrijf dit 
voorbeeld kort in de linkerkolom van kader C. Ga hierbij uit van de geografische kernvragen: 
Welke situatie treffen we waar aan? (Noem hierbij ook een kaartblad en de locatie van het 
voorbeeld op deze kaart). Waarom daar? Wat vinden de verschillende betrokken partijen 
ervan?  

3p 8 Zoek uit de bronnen één lokaal voorbeeld waar veiligheid en een optimale ruimtelijke kwaliteit 
botsen. Benoem welk type ruimtegebruik (bijvoorbeeld landbouw, natuur, recreatie, wonen) in 
het gedrang komt door de toegenomen ruimte voor de rivier. Beschrijf dit voorbeeld kort in de 
rechterkolom van kader C. Ga hierbij uit van de geografische kernvragen: Welke situatie treffen 
we waar aan? (Geef hierbij ook een kaartblad en de locatie van het voorbeeld hierop aan). 
Waarom daar? Wat vinden de verschillende betrokken partijen ervan?  

 
 
Kader D 
De aanpak: wat is de juiste ontwikkelingskoers voor het rivierengebied? 
 
3p 9 Technische ingrepen, zoals bijvoorbeeld dijkverzwaring, blijken niet langer voldoende; 

ruimtelijke maatregelen zijn noodzakelijk om de te verwachten toestroom van rivierwater te 
kunnen verwerken. Vul in kader D in het schema de voorbeelden aan met één voorbeeld van 
een technische maatregel en twee voorbeelden van ruimtelijke maatregelen. 
 

2p 10 Leg in kader D kort uit wat het verschil is tussen deze technische (dijkverzwaring) en ruimtelijke 
maatregelen. 
  

2p 11 De rijksoverheid heeft twee mogelijke manieren bedacht om het riviergebied beter tegen 
hoogwater te beschermen; de zogeheten basisalternatieven 1 en 2 (zie de bronnen). Het zijn 
twee pakketten van maatregelen waarmee het riviergebied beter beschermd wordt tegen 
hoogwater en waarmee tevens de ruimtelijke kwaliteit versterkt of behouden wordt. Met de 
maatregelen van beide pakketten wordt de veiligheidsdoelstelling gehaald. De pakketten 
bestaan uit een mix van technische en ruimtelijke maatregelen. De invloed die de pakketten 1 
en 2 op de bebouwde omgeving gaan hebben, verschilt echter behoorlijk. Benoem in kader D 
dit verschil. 
 

2p 12 Leg in kader D aan de hand van twee argumenten uit welk basisalternatief jouw voorkeur heeft. 
De (ruimtelijke, sociale, cultuurhistorische, ecologische, economische) argumenten verwoorden 
de positieve kant van het gekozen alternatief: waarom geloof jij dat dit het beste idee is? 
Besteed hierbij tenminste aandacht aan twee verschillende dimensies. 
 

3p 13 Noem in kader D een persoon (of functie of betrokken bestuurder) of een belangengroep 
waarvan je verwacht dat die veel moeite zal hebben met het door jouw gekozen 
basisalternatief. Leg ook uit waarom zij deze weerstand hebben. Geef aan of hun argumenten 
ruimtelijk, sociaal, economisch, ecologisch en/of cultuurhistorisch van aard zijn. 
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In sommige landen is het een doodnormale strategie om het water nabij de bron maximaal te vertragen: tuinen en 
plantsoenen worden bewust blank gezet gedurende enige dagen. In Nederland gebeurt dit niet. Foto: Jan 
Banning/HH 
 
‘Waterlijke’ ordening 
 
De ruimtelijke dynamiek van water 
 
De afgelopen jaren hebben de buiten hun oevers tredende rivieren in Nederland weer één ding 
duidelijk gemaakt: er zijn grenzen aan de maakbaarheid van het land en het beteugelen van 
natuurkrachten. Er moet meer ruimte komen voor water, anders zou er wel eens een catastrofe 
kunnen optreden die verder reikt dan economische schade. 
Betekent dit dat water het grote ordenende principe van het nieuwe millennium wordt, waarvoor 
andere functies moeten wijken? Wat is de rol van water in en rond een zich ordenend 
Nederland? Processen in de ruimtelijke ordening kunnen soepeler verlopen door water op de 
juiste manier in te brengen. Mensen houden namelijk van water. 
 
GOVERT D. GELDOF 
De auteur is senior adviseur bij Tauw Deventer, afdeling Water en Ruimtelijke Ordening. Tevens is hij 
werkzaam als universitair docent bij de Universiteit Twente, Civiele Technologie en Management. 
 
Het is zo klaar als een klontje dat water minder volgend moet zijn in de ruimtelijke ordening dan het 
lange tijd is geweest. Te lang hebben we gedacht dat de maakbaarheid van Nederland zo groot is, dat 
alle functies op alle locaties kunnen worden gerealiseerd. Met stuwen, gemalen, inlaatwerken, dijken, 
geraffineerde regelalgoritmen en vele andere kunstwerken werd het mogelijk geacht het water volledig 
te controleren. Het leek erop dat dit ging lukken, want het water protesteerde nauwelijks. Het liet zich 
braaf tussen kaden persen en stroomde vrijwel zonder tegensputteren richting Noordzee of 
Waddenzee. Totdat het echt ging regenen, halverwege de jaren negentig. 
Toen bleek dat het watersysteem zover bekneld is geraakt, dat levensbedreigende situaties kunnen 
ontstaan als geen ingrijpende maatregelen worden genomen. De natuurkrachten lieten van zich horen. 
Vanaf dat moment galmden kreten als 'ruimte voor water' en 'water als ordenend principe' door 
waterland. Ook werd met nadruk gewezen op de noodzaak de veerkracht van watersystemen te 
vergroten. Er moet zoveel ruimte aan water worden gegeven dat natuurgeweld op natuurlijke wijze 
wordt weerstaan. 
 
bron: Geografie, maart 2000
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foto: Waterschap Rivierenland 
 
Dert Vlaander, senior medewerker dijkbeheer Waterschap 
 
Keersluis Afgedamde Maas spaart uniek rivierenlandschap 
 
De dijken langs de Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal konden het land in 1995 maar 
net beschermen tegen de hoge waterstanden van de Waal en de Bergsche Maas. Drastische 
maatregelen waren nodig, volgens het Deltaplan Grote Rivieren, om het niet opnieuw zover of 
nog verder te laten komen. 
Eind 2001 werd keersluis 'De Kromme Nol' in gebruik genomen. Deze beschermt de omgeving 
van de Afgedamde Maas tegen het gevaar van hoogwater. 
 
De Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal vormen samen de verbinding tussen Maas en Waal. 
Het gebied rond de Afgedamde Maas is een stuk authentiek Hollands rivierenlandschap met mooie 
natuur en waardevolle cultuurhistorie. 
Een gewone dijkversterking zou betekenen dat over een strook van 30 kilometer historische gebouwen, 
kerkjes en dijkhuizen verloren zouden gaan. Dit was voor velen onaanvaardbaar. Maar hoge 
waterstanden en onstabiele dijken vormden een bedreiging. 
 
Dert Vlaander, destijds projectleider bij Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch: “We hadden vóór het 
hoogwater al onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen in dit dijkvak. Hierdoor konden we snel 
keuzes maken. We hebben allerlei varianten laten onderzoeken. Er is uiteindelijk gekozen voor de bouw 
van een keersluis in het Heusdensch Kanaal bij Wijk en Aalburg, het plaatsen van nieuwe 
stormvloeddeuren naast de bestaande Wilhelminasluis bij Andel en het plaatselijk stabiliseren van 
stukken dijk.” 
 
Compromis 
De keersluis gaat dicht als het water op 3,5 meter boven NAP staat. Hierdoor stijgt het water in de 
Afgedamde Maas en in het Heusdensch Kanaal niet verder en is het omliggende gebied beveiligd tegen 
een overstroming. 
De werking van de keersluis wordt jaarlijks een paar keer getest. Het sluitpeil van 3,5 meter is een 
compromis. “Dat is hele discussie geweest”, herinnert' Vlaander zich. “De scheepvaart en 
natuurliefhebbers wilden een zo hoog mogelijk peil maar de bewoners wilden een zo laag mogelijk peil 
om hun kelders droog te houden.” 

- 6 -



www.examen-cd.nl                                                                                                                                                 www.havovwo.nl

Eindexamenprogramma havo aardrijkskunde

 
 

Water bergen 
Het project is nog niet helemaal afgerond. Als de keersluis dicht gaat, moet het water, dat anders het 
Heusdensch Kanaal zou stromen, ergens anders heen. Eerst werd gedacht aan nevengeulen. Deze zijn 
niet meer nodig, omdat het waterschap kan meeliften met een maatregel van Ruimte voor de Rivier, die 
door de provincie Noord-Brabant wordt uitgewerkt. Bij hoogwater wil de provincie de Overdiepse polder 
gebruiken om het overtollige water te bergen. Het water dat eigenlijk het Heusdensch Kanaal in had 
gemoeten, kan daar gemakkelijk bij. Afgesproken is dat het waterschap meebetaalt aan de herinrichting 
van de Overdiepse polder. 
 
bron: Waterbalans Special, januari 2005 
 
 
 
‘Over fysische wetmatigheden valt niet te onderhandelen' 
 
 

 
 
 

 
 
Wateroverlast in de Gelderse Vallei: de Barneveldse beek bij Amersfoort.  
De wateroverlastsituatie is overigens hier inmiddels opgelost. De foto's zijn vanuit een zelfde punt 
genomen. 
Foto's: P. Beukenkamp 

- 7 -



www.examen-cd.nl                                                                                                                                                 www.havovwo.nl

Eindexamenprogramma havo aardrijkskunde

 
 

Blijkens een opinieonderzoekje dat het KNAC afgelopen herfst hield onder Tweede Kamerleden - 37 
Kamerleden oordeelden over acht voorgelegde stellingen - vindt ongeveer de helft van de 
volksvertegenwoordigers dat water hét leidende principe behoort te worden bij de ruimtelijke inrichting 
van ons land. 
De wateroverlast als gevolg van overvloedige regenval in eerst Zuidwest- Nederland en vervolgens 
Noord-Nederland zal aan dat oordeel niet vreemd zijn. C. van den Akker, hoogleraar hydrologie en 
waterhuishouding in Delft en Utrecht, constateerde dat ook in zijn lezing op de eerste dag van de 
Tiende Geografendagen. 'Door de neerslag hebben we meer bereikt dan met tien jaar praten. Maar 
maak je niet te veel illusies; over twee, hooguit drie, jaar zijn de effecten van de wateroverlast weer 
verdwenen.' En vaak eerder: al snel na de bijna-watersnoodramp die de Maas met Kerst 1993 
veroorzaakte en het hoog water in het Rivierengebied in januari/februari 1995 gingen al weer stemmen 
op of misschien toch in de uiterwaarden gebouwd kon worden. 
 
Overigens moeten beide vormen van wateroverlast wel onderscheiden worden. En dat gebeurt in de 
publieke discussie volstrekt onvoldoende, vindt fysisch-geograaf Pim Beukenkamp: 'Het wordt veel te 
veel op een hoop gegooid. De wateroverlast van afgelopen herfst ontstond door heel veel regen in korte 
tijd in plattelandsgebieden. De overstromingen in 1993 en 1995 werden veroorzaakt doordat de Maas 
en Rijn een extreme hoeveelheid water uit België en Duitsland aanvoerden. En tenslotte speelt er af en 
toe nog een derde vorm van wateroverlast: hevige regenval in stedelijke gebieden, dat door de riolering 
niet voldoende kan worden verwerkt. Het gevolg is ondergelopen wegen en kelders'. 
Van den Akker constateerde dat de gebeurtenissen in de afgelopen vijf jaar de maatschappelijke 
acceptatie van het feit dat water af en toe ruimte nodig heeft, heeft bevorderd. 'Discussies over het 
reserveren van gebieden om overtollig water tijdelijk te bergen, over meer mogelijkheden tot afwatering 
zijn nu tenminste mogelijk'. Bijval kreeg hij later op de dag van minister Pronk, die in zijn tienpuntenplan 
voor de ruimtelijke ordening in de 21ste eeuw opmerkte: 'er is de afgelopen decennia de gewoonte 
ontstaan om het watersysteem aan te passen aan het ruimtegebruik, in plaats van andersom. Dat kan 
niet zo verder'. 
Wel meende Van den Akker dat politici en beleidsmensen nog te schoorvoetend zijn in het accepteren 
van deze noodzaak. Je kan niet alle heren dienen. Als je een gebied aanwijst als een areaal om water 
te bergen, dan moet je alle andere functies daaraan ondergeschikt maken. Je moet durven kiezen. Dus 
geen aardappelveld aanleggen of kassen bouwen in het laagste punt van een polder. Politici denken 
nog te veel dat over fysische en hydrologische wetmatigheden te onderhandelen valt. Maar ze zijn 
ononderhandelbaar'. Maar Van den Akker onderstreepte ook dat het niet zal meevallen voldoende 
bergingsruimten te vinden. Dat hangt niet alleen samen met de intensiteit waarmee tegenwoordig de 
grond wordt benut, maar ook met het ontbreken van voldoende reliëf: 'Nederland is zo vlak als een 
cent'. En een vergroting van de mogelijkheden om overtollig water te spuien wordt bemoeilijkt doordat 
de zeespiegel rijst en het maaiveld daalt. Overigens bedraagt volgens Van den Akker de stijging van de 
zeespiegel tussen het jaar 900 en 2100 slechts enige decimeters, terwijl het maaiveld gedurende deze 
twaalf eeuwen zal dalen met ongeveer vijf meter. 
Dat wateroverlast als een ramp worden ervaren, hangt ook samen met de houding van de moderne 
mens. Terwijl men vroeger berustte in het feit dat een teveel aan water wegen dagen-, soms wekenlang 
onbegaanbaar maakte, of dat een ongunstige wind verhinderde dat een schip uitvoer, is deze berusting 
tegenwoordig verdwenen. Van den Akker: 'dat de natuur inbreuk maakt op ons dagelijks leven wordt 
niet meer geaccepteerd. Een pak sneeuw wordt maar lastig gevonden'. De natuur mag de plannen niet 
meer in de war schoppen; te laat op je werk door sneeuw - dat wordt niet meer aanvaard (BdP) 
 
bron: Geografie, januari 1999 
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Creatieve oplossingen dijkverzwaringen nog steeds actueel 
 
 
De Gelderse Milieufederatie pleit al decennia voor creatieve oplossingen bij dijkverzwaringen. Want 
daarmee behoud je de waarden van het rivierengebied. De dijkverzwaringen die op een goede, 
creatieve manier zijn uitgevoerd, kunnen nu als voorbeeld dienen voor het project Ruimte voor de 
Rivier, vindt beleidsmedewerker Roelof van Loenen Martinet van de Gelderse Milieufederatie. 
 
De aanpak in de jaren tachtig van de dijkverzwaring langs de Waal bij Brakel, is het begin geweest van 
een andere manier van denken over dijkverzwaringen, zegt Van Loenen Martinet. 'Een deel van het 
monumentale dorp Brakel moest verdwijnen, omdat de dijk daar moest komen te liggen. De middelen 
waren echter niet meer in overeenstemming met het doel.' Het simpelweg verzwaren van dijken, 
waarmee delen van dorpen, dijkhuizen, maar ook eeuwenlang bestaande strangen (dode rivierarmen) 
en kolken (diepe watergaten, ontstaan na dijkdoorbraken) verdwenen, vond de Gelderse Milieufederatie 
een te rigoureuze ingreep. 
 
Te weinig werd er rekening gehouden met de bestaande waarden van het landschap, de dorpen en de 
natuur. 'Het moest voor de veiligheid', herinnert Van Loenen Martinet zich de discussie over Brakel. 
'Maar het kon op een betere manier, met respect voor het landschap van het rivierengebied, vonden 
wij.' Uiteindelijk werd gekozen voor een elegante oplossing: het plaatsen van een damwand. 
Damwand 
Inmiddels zijn er, wat betreft de Gelderse Milieufederatie, diverse goede voorbeelden van 
dijkverzwaring. Van Loenen Martinet noemt de Bomendijk aan de IJssel. 'De bomen op de dijk konden 
bijna allemaal blijven staan. De versterking is uitgevoerd met een damwand.' Ook de dijk bij Neerijnen in 
het rivierengebied is een goed voorbeeld van dijkversterking, zonder dat het omliggende gebied 
daaronder heeft geleden. 'Op locaties waar aan beide zijden bijzondere landschaps-, natuur- of 
cultuurhistorische waarden liggen is een damwand een goede oplossing.' 
 
Herhaling 
Het hoogwater van 1995 heeft er volgens Van Loenen Martinet aan bijgedragen, dat creatievere 
manieren van dijkverzwaring versneld werden uitgevoerd. 'Voor 1995 was het bijna vanzelfsprekend dat 
je zomaar het rivierbed smaller kon maken. Dat is nu nauwelijks meer voor te stellen'. Maar de 
discussie lijkt zich echter te herhalen bij het project Ruimte voor de Rivier, vindt Van Loenen Martinet. 
De Gelderse Milieufederatie en ook Waterschap Rivierenland vinden dat er te weinig geld is om de 
plannen voor Ruimte voor de Rivier goed uit te kunnen voeren. 'Er wordt al weer voorzichtig over 
dijkverzwaring gesproken.' De kans dat dezelfde patstelling zal ontstaan als voor 1995, acht Van 
Loenen Martinet groot. Ook bij Ruimte voor de Rivier zijn creatieve oplossingen die rekening houden 
met de waarden van het rivierlandschap de beste oplossing. 
 
bron: Waterbalans Special, januari 2005 
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Milieueffectrapport en basisalternatieven 
 
Het creëren van meer ruimte voor het water om het rivierengebied beter te beschermen tegen 
overstromingen, dat is waar het om draait bij het project Ruimte voor de rivier. Dat is nodig, want het 
klimaat verandert en we moeten rekening houden met nattere winters. Een gevolg is dat rivieren meer 
water te verwerken krijgen, waardoor de kans op overstromingen toeneemt. Het alleen verhogen van 
dijken biedt geen duurzame oplossing. Er is een nieuw soort maatregelen nodig: de rivier moet meer 
ruimte krijgen, bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, of het verlagen van uiterwaarden. 
Het project Ruimte voor de Rivier onderzoekt en toetst de mogelijke oplossingen voor het Nederlandse 
stroomgebied van de Rijn en een gedeelte van de Maas, stroomafwaarts van Hedikhuizen, nabij Den 
Bosch. 
 
Uit alle onderzochte mogelijkheden kiest de ministerraad een pakket aan maatregelen dat én de 
veiligheid waarborgt én bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. 
Uiterlijk 2015 moeten de maatregelen, die vooraf onder meer getoetst zijn aan een visie op de verdere 
toekomst, zijn uitgevoerd. 
 
Ruimte voor de Rivier 
Het rivierengebied heeft in het vrij recente verleden twee maal te kampen gehad met zeer hoge 
waterstanden. In 1993, maar vooral in 1995 steeg het water tot grote hoogte en bestond de vrees dat 
dijken zouden bezwijken. Uit voorzorg zijn in 1995 daarom veel mensen en dieren uit het rivierengebied 
geëvacueerd. De economische, maar ook de emotionele schade was groot. 
We moeten er als gevolg van klimaatsverandering rekening mee houden dat de rivieren in de toekomst 
vooral in de winterperiode nog meer water te verwerken krijgen dan nu het geval is. De belangrijkste 
doelstelling van het project Ruimte voor de Rivier is het beschermen van het rivierengebied tegen deze 
grotere hoeveelheid door het creëren van meer ruimte voor het water. In combinatie met het oplossen 
van deze veiligheidsopgave, moet ook de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied verbeteren. 
In een zogeheten planstudie onderzoekt het project Ruimte voor de Rivier de mogelijke oplossingen. 
Het einddoel van het project is bereikt wanneer het Nederlandse stroomgebied van de Rijn uiterlijk in 
2015 goed beschermd is tegen extreem hoogwater. 
Voordat de uitvoering van maatregelen start, wordt een formele besluitvormingsprocedure doorlopen, 
die resulteert in een Planologische Kern Beslissing (PKB). De PKB Ruimte voor de Rivier beschrijft wat 
naar het idee van het kabinet de beste oplossing is voor de aanpak van de hoogwaterproblematiek tot 
2015 met een doorkijk naar de verdere toekomst. Het project Ruimte voor de Rivier bereidt deze PKB 
voor. Gekoppeld aan de PKB-procedure, wordt ook een Milieueffectrapport gemaakt, waarin de effecten 
van de mogelijke maatregelen staan beschreven. 
 
Waarom een milieueffectrapportage?  
Maatregelen die de rivieren meer ruimte geven om gemakkelijker water af te voeren, kunnen grote 
gevolgen hebben voor de omgeving. Er bestaat een wettelijke verplichting om nieuwe maatregelen, die 
mogelijk van invloed zijn op het milieu, grondig te onderzoeken in een zogeheten 
milieueffectrapportage. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een Milieueffectrapport. 
Hierin staan de milieueffecten beschreven van de verschillende maatregelen. Er wordt onder meer 
gekeken naar de gevolgen voor natuur, landschap, grond- en water, wonen, werken, landbouw, en 
recreatie. 
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Wat wordt in het Milieueffectrapport opgenomen?  
In een Milieueffectrapport worden verschillende alternatieven beschreven en beoordeeld op hun 
effecten. In het MER Ruimte voor de Rivier gaat het in ieder geval om de volgende alternatieven: 
- 'Niets doen' - niets doen leidt vanzelfsprekend niet tot een betere bescherming van het 

rivierengebied. Toch is dit 'alternatief' nodig om het effect van andere alternatieven te beoordelen. 
De andere alternatieven worden met andere woorden met 'Niets doen' vergeleken. 

- Referentie Alternatief Dijkversterking (RAD) - dit alternatief richt zich op het bereiken van een 
betere bescherming van het rivierengebied langs de bekende weg: door het verhogen en 
versterken van de dijken. Dit alternatief past niet in de nieuwe aanpak om de rivier meer ruimte te 
geven, maar dient vooral om de effecten van de oude aanpak met de effecten van de nieuwe 
aanpak te kunnen vergelijken. 

- Twee basisalternatieven -basisalternatief 1 bestaat uit een mix van (een groot aantal) technische 
maatregelen, waaronder ook dijkversterking, en ruimtelijke maatregelen (zie kader). Dit alternatief 
blijft - zo is de huidige inschatting - binnen het beschikbare budget van 1,9 miljard euro. 
Basisalternatief 2 is ook een mix van ruimtelijke maatregelen en technische maatregelen. Hier ligt 
het accent echter op ruimtelijke oplossingen. 

- Trajectmodules - de bovenstaande alternatieven hebben betrekking op het gehele rivierengebied. 
De basisalternatieven maken de effecten van een beperkt aantal maatregelenpakketten zichtbaar. 
Daarnaast worden in het MER ook nog zogeheten trajectmodules opgenomen en op hun effecten 
beoordeeld, want plaatselijk zijn er vaak meer keuzemogelijkheden beschikbaar. De modules 
bieden per riviertraject een (specifieke) oplossing die een variant is op de maatregelen die in de 
basisalternatieven staan beschreven. 

 
 
Ruimtelijke maatregelen  
 
Verlaging van uiterwaarden: door het afgraven van de kleilaag en de daaronder liggende zandlaag 
kunnen de uiterwaarden verlaagd worden. De rivier krijgt daarmee meer ruimte. 
Aanleg van nevengeulen: nevengeulen in de uiterwaarden vergroten de afvoercapaciteit van de rivier. 
Verwijderen of aanpassen van obstakels in het winterbed: bruggen, spoorbruggen, wegen, 
hoogwatervrije terreinen en veerstoepen in de uiterwaarden stuwen de waterstand bovenstrooms op. 
Door obstakels te verwijderen of aan te passen, wordt het water sneller afgevoerd en daalt het 
(hoog)waterpeil. 
Uiterwaardverbreding door dijkverlegging: door het landinwaarts verleggen van dijken, worden de 
uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte. 
Retentie: retentie is het tijdelijk opvangen van water in een daarvoor bestemd gebied. Dit vermindert de 
hoeveelheid door de rivier af te voeren water. 
Bypasses en groene rivieren: bypasses en groene rivieren zijn bedijkte gebieden die aftakken van 
een rivier om een deel van het water via een andere route af te voeren. 
Vermindering van zijdelingse toestroom: de vermindering van zijdelingse toestroom van water kan, 
met name op de IJssel, een waterstandverlagend effect hebben. 
 
 
Technische maatregelen 
 
Kribverlaging: kribben veroorzaken bij hoogwater opstuwing. Door de kribben in zekere mate te 
verlagen, wordt dit effect verminderd. De functie van de kribben – de vaargeul ‘vasthouden’ en op 
diepte houden – wordt niet wezenlijk beïnvloed. 
Zomerbedverdieping: verdieping van het zomerbed kan de afvoercapaciteit van de rivier vergroten. 
Dijkverhoging: ook het verhogen van dijken is nog steeds een denkbare maatregel om het 
rivierengebied tegen overstromingen te beschermen. Dijkverhoging draagt echter niet bij aan de 
verlaging van het waterpeil in de rivier bij hoogwater. De andere maatregelen doen dat – ten opzichte 
van de huidige situatie – wel. 
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Over de basisalternatieven 
De basisalternatieven zijn twee verschillende manieren om het rivierengebied beter tegen hoogwater te 
beschermen. Ze presenteren niet bij voorbaat de beste oplossingen en daar zijn ze ook niet voor 
bedoeld. Wel maken ze een vergelijking mogelijk tussen maatregelenpakketten. Elk basisalternatief 
bestaat uit een set van samenhangende maatregelen waarmee het rivierengebied beter is beschermd 
tegen hoogwater en de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt of in ieder geval behouden blijft. 
In zowel het boven- als het benedenrivierengebied is per riviertraject - het zijn er in totaal 17 - nagegaan 
wat de mogelijke maatregelen zijn om de doelstellingen van Ruimte voor de Rivier te halen. Deze 
'mogelijke maatregelen per traject' vormen de belangrijkste bouwstenen voor de alternatieven. Ook is in 
kaart gebracht welke voorkeuren er in de regio bestaan en welke mogelijkheden er zijn om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De basisalternatieven sluiten hierop zoveel mogelijk aan. 
 
Keuzes voorafgaand aan het ontwerp van de basisalternatieven  
Voordat het ontwerp van de basisalternatieven startte, is een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Zo is 
in geen van beide alternatieven retentie als maatregel opgenomen; wel komt deze maatregel terug in de 
trajectmodules. Daarnaast houden de alternatieven rekening met de Vogel richtlijn en Habitatrichtlijn. 
Dit voorkomt het nemen van maatregelen die leiden tot het verlies van waardevolle natuur. Daarom zijn 
er zogeheten 'blijf af' en 'Iet op'-gebieden benoemd. Verder zijn er grenzen gesteld aan de maximale 
hoeveelheid af te graven grond. Met deze grenzen is zoveel mogelijk rekening gehouden. 
 
 
De alternatieven in vogelvlucht 
 
Basisalternatief 1 
Basisalternatief bestaat uit een mix van technische maatregelen (zie kader), waaronder dijkversterking, 
en ruimtelijke maatregelen. Het alternatief blijft binnen het budget van 1,9 miljard euro. Ruimtelijke 
maatregelen zijn in dit alternatief in beperkte mate opgenomen: langs de IJsseldelta, de IJssel 
benedenstrooms van Wijhe, de Waal en langs de Merwedes. 
 
Maatregelen alternatief 1: 
- In dit alternatief zijn maatregelen opgenomen die ook zonder het project Ruimte voor de Rivier 

genomen worden of zouden worden. 
In jargon spreken we dan van 'huidige situatie / autonome ontwikkeling'. Vanzelfsprekend moeten 
deze maatregelen wel passen binnen de doelstellingen van het project; 

- Dijken zijn soms hoger dan voor het waarborgen van de veiligheid van het rivierengebied tot nu 
toe strikt noodzakelijk was. Hiervan is bijvoorbeeld sprake langs de IJssel tussen Arnhem en 
Doesburg. Deze zogeheten 'dijkoverhoogte' is in het basisalternatief meegenomen; 

- Het project Veur-Lent nabij Nijmegen maakt deel uit van alternatief 1. Dit zogeheten 'lopende 
project' is onafhankelijk van Ruimte voor de Rivier gestart. Het omvat het verleggen van een dijk 
en de herinrichting van de vergrote uiterwaard met nevengeul die bij hoogwater mee stroomt; 

- Op een aantal trajecten wordt in dit alternatief het zomerbed verdiept. Het gaat om trajecten van 
de Lek, de IJsseldelta en de Maas; 

- Op drie trajecten langs de Waal worden de kribben verlaagd; 
- Langs de Waal, de Merwedes, de IJssel en IJsseldelta zijn maatregelen voorzien die de rivieren 

meer ruimte geven, bijvoorbeeld door uiterwaardverlaging. Langs de IJssel en de Waal zijn 
bovendien kleinschalige dijkverleggingen voorzien; 

- In dit alternatief is het niet mogelijk het rivierengebied beter te beschermen tegen hoog water met 
enkel en alleen maatregelen die leiden tot de daling van de waterstand. Daarom grijpt dit 
alternatief langs een aantal riviertrajecten terug op het vertrouwde middel van dijkversterking. Het 
gaat om de zuidoever van de Nederrijn, de westoever van het Pannerdensch Kanaal, de IJssel 
(over een lengte van 40 kilometer), de Lek, het Steurgat (Noordwaard en Oostwaard), de 
Bergsche Maas (Keizersveer), de Amer, de Oude Maas en het Wantij.  
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Basisalternatief 2 
Ook het tweede basisalternatief bestaat uit een mix van ruimtelijke en technische maatregelen. Het 
accent ligt hier echter op ruimtelijke maatregelen. In het bovenrivierengebied gaat het alleen om 
buitendijkse maatregelen en kleinschalige dijkverleggingen. Op een aantal trajecten is kribverlaging of 
zomerbedverdieping voorzien. In de uiterwaarden van een aantal riviertakken wordt fors gegraven. 
Langs de IJssel worden in dit alternatief in buitendijks gebied alle mogelijke rivierverruimende 
maatregelen toegepast. Daarnaast is ook sprake van kleinschalige dijkverleggingen en technische 
maatregelen. Hetzelfde geldt voor het buitendijkse gebied langs de Nederrijn en Lek. 
In het benedenrivierengebied wordt door het 'mee stromend' maken van de Noordwaard en de 
Overdiepse polder een grotere waterstanddaling bereikt, dan strikt noodzakelijk is. Dit is ook het geval 
bij het bovenstroomse deel van de Waal, waar het project Veur-Lent is voorzien. Met het oog op de 
toekomst waarin de rivieren een nog grotere hoeveelheid water moeten kunnen afvoeren, is deze 
grotere waterstanddaling voordelig: een deel van het werk is dan al gedaan.  
 
Maatregelen alternatief 2: 
- Net als in het eerste basisalternatief zijn in dit alternatief maatregelen opgenomen die ook 

onafhankelijk van Ruimte voor de Rivier worden of zouden worden genomen; vanzelfsprekend 
voor zover ze passen binnen de doelstellingen van het project; 

- Ook dit alternatief benut de overhoogte van de dijken tussen Arnhem en Doesburg; 
- Het project Veur-Lent nabij Nijmegen is - net als in het eerste basisalternatief - in dit alternatief 

meegenomen. Het grote lopende project omvat het verleggen van een dijk en de herinrichting van 
de vergrote uiterwaard met nevengeul die bij hoogwater mee stroomt; 

- Langs de Waal, IJssel, IJsseldelta, Nederrijn en Lek is sprake van ongeveer 60 plannen om in de 
uiterwaarden meer ruimte voor de rivier te creëren; 

- Langs de IJssel en de Waal zijn drie kleinschalige dijkverleggingen voorzien; 
- In het benedenrivierengebied wordt een vijftal rivierverruimende maatregelen genomen, 

waaronder het 'mee stromend' maken van de Noordwaard en de Overdiepse polder bij extreem 
hoogwater; 

- Bij het Pannerdensch Kanaal, de IJsseldelta, de IJssel en de Amer zijn technische maatregelen 
voorzien, zoals kribverlaging en zomerbedverdieping; 

- Ook in dit tweede basisalternatief komt dijkversterking als maatregel voor, echter wel op een veel 
minder grote schaal dan in het eerste basisalternatief. Deze maatregel wordt ingezet wanneer er 
geen andere oplossingen voorhanden zijn, of wanneer andere mogelijke maatregelen zeer veel 
geld kosten. Binnen dit alternatief gaat het om tamelijk korte stukjes dijkversterking, waar 
dijkoverhoogte niet overal voldoende aanwezig is. 

 
Relatie met ruimtelijke kwaliteit 
Met de maatregelen die in de basisalternatieven zijn opgenomen, wordt de veiligheidsdoelstelling van 
Ruimte voor de Rivier gehaald. Maar hoe zit het met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 
rivierengebied? 
 
Ruimtelijke kwaliteit basisalternatief 1 
In het eerste basisalternatief staan technische maatregelen (waaronder dijkversterking) centraal. Aan 
de ruimtelijke inrichting van het rivierengebied verandert dan ook weinig. 
Ook is er - op een enkele uitzondering na - geen sprake van ingrepen die ten koste gaan van 
waardevolle natuur. Wel kunnen landschap en cultuurhistorie in de knel raken als gevolg van de in dit 
alternatief opgenomen dijkversterkingen. 
Juist de kronkeligheid van de rivieren en de oude historisch waardevolle elementen kunnen door de 
kilometers lange dijkversterking worden aangetast.  
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Ruimtelijke kwaliteit in basisalternatief 2 
Het tweede basisalternatief maakt het mogelijk de ruimtelijke kwaliteit langs alle trajecten te verbeteren 
en de natuur in de zogeheten 'Iet op' en 'blijf af'-gebieden te ontzien. Langs de Waal is sprake van een 
versterking van de verbinding met de natuurgebieden 'Geldersche Poort' en 'Biesbosch'. Langs de 
Nederrijn is ruimte voor een aantal projecten die bijdragen aan de ecologische samenhang van het 
rivierengebied. Ook langs de IJssel is het mogelijk dergelijke projecten te realiseren. Het is echter wel 
nodig hier een grote hoeveelheid grond af te graven en dit betekent een forse ingreep op de omgeving. 
In het benedenrivierengebied krijgt de ruimtelijke kwaliteit in het buitendijkse gebied langs de Lek een 
impuls, net als de Noordwaard en de Overdiepse polder. 
 
Liggen met de basisalternatieven de keuzes vast? 
De basisalternatieven beschrijven niet de meest optimale oplossing. Het is dan ook niet zo dat het 
kabinet uit één van de twee alternatieven gaat, of moet kiezen. Wel maken de basisalternatieven het 
mogelijk om, samen met de trajectmodules en het RAD, maatregelen tegen elkaar af te wegen. Dit is 
van groot belang bij het maken van een verantwoorde keuze voor maatregelen die in de Planologische 
Kern Beslissing worden opgenomen. 
Het eerste deel van de PKB - dit is het maatregelenpakket dat de voorkeur van het kabinet geniet - en 
het MER worden in 2005 ter inzage gelegd. Iedereen heeft dan de gelegenheid tot inspraak. 
 
bron: Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier, maart 2004 
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Bijlage 1 
 
INFORMATIEVE (ANTWOORD)SHEET ‘RUIMTE VOOR DE RIVIER’ 

 
Kader A: Intro: Het lage land en hoge rivierwaterstanden  
Vragen 1 tot en met 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kader B: Belangen en activiteiten op de verschillende ruimtelijke schalen: wie wil wat, wie doet 
wat? 
Vragen 4 tot en met 6 
 
I De Nederlandse overheid 
 

Ruimtelijk schaal  Bestuurslaag 
A) Nationaal  a) Rijksoverheid:  

        a1) ……………………………………….. 
        a2) Ministerie van LNV 
        a3) Ministerie van VROM 

B) Regionaal b) Provincie 
C) ……………… c) Gemeente 
D) Stroomgebied d) ……………………………………………….. 

 
II  Internationaal overleg met Rijn en Maas? Nederlandse beleidsmakers gaan om te tafel zitten 
met collega’s uit de volgende landen:  
 
 
 
 
 
 
 
III Niet-overheidsorganisaties en belangen in het riviergebied; een voorbeeld: 
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Kader C: Voorbeelden; de ruimte rond de rivier veiliger gebruiken; lukt dat?  
Vragen 7 en 8 
Ruimtegebruik en veiligheid in harmonie: een 
voorbeeld:  
 
 
 
 
 
 
 

Ruimtegebruik en veiligheid in conflict: een 
voorbeeld:  
 
 
 
 
 
 
 

Kader D: De aanpak: wat is de juiste ontwikkelingskoers voor het rivierengebied?  
 
Type maatregel Vraag 9 - Voorbeeld  Vraag 10 - Uitleg 

1) Technische maatregel Dijkverzwaring  

2) Ruimtelijke maatregel   

Vraag 11 
De effecten van de maatregelpakketten op de gebouwde omgeving vergeleken 
De invloed van basisalternatief 1 op de omgeving 
beschreven:  
 
 
 
 
 
 

De invloed van basisalternatief 2 op de omgeving 
beschreven: 
 
 
 
 

Vraag 12 
Mijn voorkeur en bijbehorende argumenten:  
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 13 
Met wie moet ik de discussie aangaan en waarom is er weerstand? 
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Correctievoorschrift als ingevulde informatiesheet ‘RUIMTE VOOR DE RIVIER’ 
 

Kader A: Intro: Wat gebeurt er in het lage land bij hoge 
rivierwaterstanden? 

Scores en correctieaanwijzingen 

Vragen 1 tot en met 3 
 
Voorbeeld van een intro:  
In Nederland delen we de ruimte met een aantal rivieren (zie GB33). 
Door de eeuwen heen zijn we beter geworden in dit samenleven met 
het water. Door bedijking ontstonden veilige binnendijkse gebieden 
waar de mens de ruimte kan inrichten naar haar behoeften om te 
wonen, werken en recreëren. In buitendijks gebied heeft de rivier vrijer 
spel. De laatste decennia staat het rivierengebied echter onder druk. 
Het wordt warmer op aarde. Dit leidt tot afvoerpieken van rivierwater, 
met name in onze winters (zie GB 43 en GB 43H). De kans op 
overstromingen neemt toe. Naast de klimaatverandering hebben ook 
menselijke ingrepen in het landschap, zoals verstening, geleid tot een 
verminderde waterberging en een snellere afvoer. Dit vraagt om 
maatregelen die ons niet alleen op korte termijn, maar ook op langere 
termijn bescherming bieden tegen het water. Een dergelijke duurzame 
oplossing vraagt op sommige plekken om moeilijke keuzes. Vaak 
gaan veiligheid en wensen t.a.v. de ruimtelijke inrichting samen, maar 
niet altijd. Over het combineren van deze belangen en de spanning 
hiertussen gaat deze sheet. 

 
1-3 termen juist gebruikt = 1 punt 
4-6 termen juist gebruikt = 2 punten 
7-8 termen juist gebruikt = 3 punten 
9-10 termen juist gebruikt = 4 punten
11-12 termen juist gebruikt =  
5 punten 
13-14 termen juist gebruikt= 
 6 punten 
15 termen juist gebruikt= 7 punten  
 
Verwijzing naar kaarten:  
GB 33 = 1 punt 
GB 43G en 43H = 1 punt (indien één 
kaart genoemd: 0) 
 
 
 
 
 
Kader A: totale maximumscore  
9 punten 

Kader B: Belangen en activiteiten op verschillende ruimtelijke 
schalen: wie wil wat, wie doet wat? 

 

Vraag 4 
 
I De Nederlandse overheid 
 

Ruimtelijke schaal 
A) Nationaal 
B) Regionaal 
C) Lokaal 
D) Stroomgebied 
Bestuurslaag 
a1) Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
a2) Ministerie van LNV 
a3) Ministerie van VROM 
b provincie 
c Gemeente 
d) Waterschap 

 
Vraag 5 
 
II  Internationaal overleg met Rijn en Maas? Nederlandse 
beleidsmakers gaan om te tafel met collega’s uit de volgende landen:  
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg  
 
 
 
 

 
 
 
3 termen invullen = 3x1 punt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle landen genoemd: 2 punt 
Twee landen juist en geen onjuist:  
1 punt 
Minder dan twee landen juist of  
1 land onjuist:  0 punten 
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Vraag 6 
 
III Niet-overheidsorganisaties en belangen in het riviergebied; een 
voorbeeld 
 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:  

Provinciale milieufederatie (de Gelderse  
Milieufederatie wordt in de bron in bijlage 2 genoemd) 
Natuur- en milieuorganisaties zoals Milieudefensie, Natuur en 
milieu; 
Bewonersorganisatie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Organisatie juist: 1 punt 
Organisatie moet passen bij juiste 
schaal. Organisaties als Greenpeace 
en het WNF zijn hier dan ook niet 
juist.  
 
Juist belang: 1 punt 
 
Kader B: totale maximumscore  
7 punten 

Kader C: Voorbeelden; de ruimte rond de rivier veilige gebruiken; 
lukt dat?  

 

Vraag 7 
 
Ruimtegebruik en veiligheid 
in harmonie, een voorbeeld:  
 
Voorbeeld van Maasbommel 
(39 F1): camping wordt 
drijvend vakantiepark, i.v.m. 
een dijkverzwaring.Betrokken 
partijen: overheid, bewoners, 
ondernemer. Uitgangspunt 
van de ondernemer: ik wil me 
aanpassen maar niet wijken. 
De commerciële recreatieve 
functie is zodanig aangepast 
dat deze samengaat met 
veiligheid en de woonfunctie 
behouden kon worden. 
 
Brakel (39 E1), het 
cultuurhistorisch waardevol 
landschap (monumentaal 
dorp) en de natuur worden 
d.m.v. een dijkversterkende 
damwand gespaard. 
Betrokken partijen: overheid, 
Gelderse milieudefensie. 
Beide beseffen dat er iets 
moet gebeuren, maar met 
hoeveel respect voor het 
landschap? De partijen 
hebben elkaar nu gevonden, 
maar dat in de toekomst 
dezelfde 
belangentegenstellingen 
opnieuw opspelen is goed 

Vraag 8 
 
Ruimtegebruik en veiligheid in conflict, 
een voorbeeld:  
 
Voorbeeld van de Waal bij Nijmegen 
(39 F1): veel bebouwing moet wijken, 
nieuwbouwplannen kunnen niet 
doorgaan. Betrokken partijen: 
bewoners, overheid in dubbelrol (als 
veiligheidsbewaker en als 
beleidsmaker die haar plannen 
gedwarsboomd ziet).  
 
Voorbeeld van Polder het 
Munnikenland (39 E1): er staat niet 
veel bebouwing (woonfunctie en 
bedrijventerrein) maar voor de 
betrokken bewoners en ondernemers 
is het ingrijpend. Betrokken partijen: de 
overheid, bewoners en ondernemers. 
De overheid ziet geen andere optie en 
noemt het laten onderlopen van de 
polder ‘relatief makkelijk’. Of er 
bewoners moeten wijken laat de tekst 
in het midden (eerst spreekt ze van 
relatief weinig, later van grote kans op 
het niet wijken van bebouwing) en 
agrarische ondernemers ervaren dit 
vanuit een ander perspectief. De 
overheid wil met alle betrokkenen in 
overleg. 

 
 
De voorbeelden kunnen vaak in 
beide kolommen geplaatst worden, 
mits goed toegelicht. Bij de 
besproken voorbeelden is telkens 
sprake van ‘leed’; één of een aantal 
functies moet wijken. Dit leed wordt 
door goed beleid beperkt of 
opgevangen. Dat heeft te maken 
met de aard van de bron; die brengt 
de realiteit, in een positief jasje. Bij 
het vermelden van de betrokken 
partijen zouden ze op het idee 
kunnen komen de schrijvers van 
‘Waterbalans’ als betrokken partij op 
te voeren, omdat deze met de 
gekleurde informatieverlening een 
rol spelen.  
 
Als leerlingen de informatie goed 
gebruiken, kunnen ze uit alle 
artikelen uit ‘Waterbalans’ een 
voorbeeld voor beide kolommen 
halen. 
 
Per juist uitgewerkt voorbeeld in 
vraag 7: 
totaal 3 punten 
Per juist uitgewerkt voorbeeld in 
vraag 8: 
totaal 3 punten  
Waarvan:  
- beschrijving situatie (waaronder 
locatie aangeven): 1punt 
- benoemen van conflicterende of 
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mogelijk. 
 
Ook de schrijvers van 
'Waterbalans speciaal' 
kunnen als een betrokken 
partij gezien worden; zij 
schrijven de verhalen met 
een positieve inslag.  
 

samengaande typen ruimtegebruik: 
1 punt 
- betrokken partijen en hun kijk:  
1 punt 
 
 
 
 
Kader C: totale maximumscore 6 
punten 

Kader D: De aanpak: wat is de juiste ontwikkelingskoers voor het 
rivierengebied?  

 

 
 

Type maatregel 

 Vraag 9 
 
Voorbeeld 

Vraag 10 
 
Uitleg: hoe biedt 
deze maatregel 
bescherming 
tegen het 
water?  

 
 
 
 

1) Technische 
maatregel 

 Dijkverzwaring 
Zomerbedverdieping 
Kribverlaging 
 

Door een 
technische 
maatregel wordt 
de bestaande 
afwaterings-
structuur 
verruimd of 
aangepast aan 
de afwaterings-
behoefte. Grote 
ingrepen in de 
ruimte zijn niet 
nodig. 

Voor een juist 
voorbeeld: 
1 punt 
 
Voor de juiste 
uitleg: 
1 punt 
 
 

2) Ruimtelijke 
maatregel 

 Verlaging van de uiterwaarden 
Aanleg van nevengeulen 
Verwijderen of aanpassen van obstakels in 
het winterbed 
Uiterwaardenverbreding door dijkverlegging 
Retentie 
Bypasses/groene rivieren 
Vermindering van zijdelingse toestroom  

Door ingrepen in 
de ruimtelijke 
inrichting krijgt 
de rivier meer 
ruimte 
toebedeeld.  

Per juist 
voorbeeld: 
1 punt 
 
(maximaal 2 
voorbeelden en 
maximaal 2 
punten) 
 
Voor de juiste 
uitleg: 
1 punt  
 
Totaal vraag 9 en 
10: 
5 punten 
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Vraag 11 
 

De effecten van de maatregelpakketten op de gebouwde omgeving 
vergeleken  

 

De invloed van 
basisalternatief 1 op de 
omgeving beschreven:  
 
Beperkte invloed door: 

met name technische 
maatregelen 
benutten 
dijkoverhoogte 
reeds geplande 
projecten 

 
 

De invloed van basisalternatief 2 op de 
omgeving beschreven: 
 
 
Invloed ingrijpender door:  
meer ruimtelijke maatregelen. Ook 
technische maatregelen, maar als 
noodoplossing bij gebrek aan alternatief.  
 

 
 
 
 
Omschrijving effecten 
basisalternatief 1: 
1 punt 
Omschrijving effecten 
basisalternatief 2: 
1 punt 
 
Totaal vraag 11: 2 punten  
 
 

Vraag 12 
 

Mijn voorkeur en bijbehorende argumenten:  
 
Voorkeur voor 1? 
Argumenten: 

minder ingrijpend in landschap rondom rivier (ruimtelijke en 
sociale dimensie) 
geen risico op onnodig ingrijpen (kan vanuit cultuurhistorische, 
sociale en/of economische dimensie belangrijk zijn) 
waardevolle natuur gespaard (ecologische dimensie) 
 

Voorkeur voor 2? 
Argumenten: 

Maatregelen ook effectief op langere termijn (economische 
dimensie) 
Kansen op nieuwe mogelijkheden en dus meer mogelijkheden tot 
functies bij de rivier (ruimtelijke dimensie en mogelijk van belang 
voor economische, ecologische en sociale dimensie) 
Versterking van verbindingen tussen natuurgebieden (ecologische 
hoofdstructuur = ecologische dimensie)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuze: 0 punten 
per juist argument: 1 punt 
Totaal vraag 12: 2 punten 
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Vraag 13 
 

Met wie moet ik de discussie aan en waarom is er weerstand? 
 
Discussie bij 1 met: 

waterbeleidmakers en milieuorganisaties: te veel op korte termijn 
gericht, dit is niet afdoende voor de toekomst (vanuit economische 
overwegingen kiezen we voor de korte termijn,  maar dit leidt op 
langere termijn tot hogere totaalkosten. Bovendien ontwricht het 
een gebied onnodig als straks de boel weer op de schop moet.)  
 

 
Discussiebij 2 met: 

bewoners van het gebied dat op de schop gaat om de 
maatregelen vorm te geven en mensen die de cultuurhistorische 
waarde van het gebied bewaken. Bij dit scenario zullen functies 
moeten wijken om de rivier ruimte te geven. (vanuit sociaal 
perspectief is het lastig uit te leggen dat zij moeten wijken voor de 
oplossing van een probleem dat er nog niet is. Daarnaast vraagt 
het investeringen (economische dimensie) die ook naar de 
begroting van de toekomst kunnen worden doorgeschoven. In 
een gebied waar de druk op de ruimte toch al groot is, roept dit 
lange termijn denken discussie op met de mensen die in hier en 
nu leven en er ‘pijn’ van ondervinden). 
 

 

Per goed gekozen opponent:  
1 punt 
Per juiste argumentatie: 2 punt 
Totaal vraag 13: 3 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kader D: totale maximumscore  
12 punten 

 
 Totale maximumscore: 34 

punten 
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