
PLAN RUIMTE VOOR LEVENDE RIVIEREN



EEN UITNODIGING VAN EN AAN ALLE PARTIJEN IN HET 
RIVIERENGEBIED



Minister Cora van Nieuwenhuizen:
“Levende rivieren krijg je met levende 
ideeën. Ik zeg er gelijk maar bij dat ik graag 
een beroep blijf doen op jullie kennis en 
expertise. Want we zijn volop bezig met de 
nieuwe aanpak van onze rivieren. En dat 
doen we met de inbreng van veel partijen.”

SAMEN MEER RUIMTE 
SCHEPPEN VOOR LEVENDE 
EN KLIMAATBESTENDIGE 
RIVIEREN 

ZODAT NATUUR KAN 
FLOREREN EN MENSEN VEILIG 
KUNNEN WONEN, WERKEN EN 
RECREËREN



• Spectaculair herstel van riviernatuur: 
12.000 ha erbij

• Sterke toename variatie leefgebieden: 
vooruitgang 70% zeldzame 
stroomdalplanten

• Terugkeer van bedreigde soorten: 
rivierrombout, gouden sprinkhaan, 
blauwborst, barbeel, otter en vele 
anderen

SUCCESSEN VAN DE 
AFGELOPEN 25 JAAR



• Permanent stromende (neven)geulen: 
voor trekvissen, macrofauna en 
waterplanten

• Hoogdynamische uiterwaarden: voor 
soorten als de grindwolfspin

• Oude ooibossen, ondiepe 
overstromingsvlakten en laagdynamische
moerassen: voor moerasvogels 
(roerdomp, zwarte ooievaar) en amfibieën 
(knoflookpad)

• Veilige verbindingsroutes: voor minder 
mobiele soorten (reptielen en vlinders) en 
voor grote zoogdieren zoals edelhert

MAAR ER ZIJN OOK 
ACHTERBLIJVERS



• Verdubbeling riviernatuur: 15.000 ha erbij 
voor robuuste, veerkrachtige rivieren

• Goede kwaliteit onderwaterleven: 
onderwaterreservaten, (neven)geulen 
met altijd stromend water

• Gevarieerde rivierdynamiek: passend bij 
het DNA van de rivier

• Goede verbindingen: langs de rivier, dwars 
op de rivier en met de hoge gronden

NATUURAMBITIES VOOR DE 
KOMENDE 25 JAAR



• Groot denken: het riviersysteem 
substantieel vergroten van bron tot 
monding

• Natuurlijke oplossingen: sponswerking 
herstellen, retentiegebieden aanleggen, 
klimaatbuffers ontwikkelen, ruimte voor 
middenafvoeren

• Slimme functiecombinaties: krachtige 
coalities van natuur met 
delfstoffenwinning, waterveiligheid, 
scheepvaart, recreatie en landbouw

WAT IS DAARVOOR NODIG



Krachtige coalities van natuur met 
delfstoffenwinning

Krachtige coalities: begint met elkaars belang 
kennen en respecteren.

• We hebben en grote bouwopgave in Nederland.

• Er moeten ca 1,1 miljoen huizen bij in de 
komende 10 jaar. 

• Om deze te bouwen zijn bouwgrondstoffen als 
zand en grind nodig.

• Hergebruik en recycling kan in de toekomst naar 
schatting 15-20 % van de behoefte voorzien

• We streven naar zelfvoorziening: 80-85% van de 
grondstoffen dus zelf winnen.

WAT IS DAARVOOR NODIG



Duurzame bouwgrondstoffenwinning:  
Nationaal Belang nummer 13

Minister Kajsa Ollongren, BZK herhaalt dit 
belang in het debat tijdens het AO NOVI op 
24 september j.l.

Hoe dit belang geborgd wordt komt in de 
uitvoeringsagenda’s 
(er komen er naar verluid 5)

Provincies blijven bevoegd gezag voor 
vergunningen Delfstoffenwinning.

NOVI NATIONAL OMGEVINGSVISIE 



• Uitgangspunt voor grondstoffenwinnende
industrie:

• Projecten moeten een maatschappelijke 
meerwaarde hebben

• “Term in het Deltaprogramma “Meekoppelen”

• Geen blauwdruk, maar Procesaanpak

• Industrie ziet grote meerwaarde in
samenwerking met partijen als
natuurmonumenten, landschappen,  
Staatsbosbeheer, milieufederaties

• Het levert mooie projecten op en men heeft 
verstand van het beheer. 

GEÏNTEGREERD NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER CENTRAAL



BEWEZEN MEERWAARDE VOOR NATUUR

LIFE-IP NATUURKWALITEIT ALLE SOORTGROEPEN
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GRENSMAAS SAMENWERKING MET NATUURMONUMENTEN



KRAAIJENBERGSE PLASSEN MET BRABANTS LANDSCHAP



LEVENDE EN LEVERENDE RIVIEREN

Delfstoffenwinning levert een substantiële bijdrage aan grootschalige natuurontwikkeling. 
Goede voorbeelden zijn de Grensmaas en Gelderse Poort. Door de opgaven voor woningbouw, 
dijkversterking en suppleties is er een blijvende vraag naar klei, zand en grind. Ons gezamenlijke 
streven is om bij te dragen aan een aantrekkelijk en ecologisch vitaal rivierengebied. 



Onderwaternatuurdoelen gaan goed samen 
met reliëfvolgende kleiwinning, maar vragen 
om subtielere zand- en grindwinning.

Delfstoffenwinning streeft naar het 
verkleinen van de milieudruk en een 
hoogwaardige toepassing en hergebruik van 
grondstoffen.

Onze uitdaging zit in het gezamenlijk 
ontwikkelen van projecten met 
maatschappelijke meerwaarde en een 
economische sluitende business case.

GEZAMENLIJKE UITDAGING



• Groene afspraak RvLR en Cascade: met 
creativiteit, maatwerk en vertrouwen 
koers geven aan vernieuwde 
samenwerking

• Integraal beleid, gebiedsontwikkeling en 
financiering: duurzame delfstoffenwinning 
gecombineerd met realisatie van andere  
maatschappelijke opgaven met breed 
draagvlak en financiering (IRM, PAGW, 
KRW, HWBP, Deltaprogramma)

• Heldere overheidsambitie binnendijkse 
winningen: kans om de vraag naar 
bouw/suppletie grondstoffen te 
combineren met woningbouw, duurzame 
energie, klimaatadaptatie en recreatie

WAT IS DAARVOOR NODIG




