
Ligging: Rijntraject tussen Arnhem en Hagestein.

Type rivierdal: Slingerende, gestuwde laaglandrivier, grotendeels 
langs hoge gronden.
 
Eigenheid en kenmerkende geologie
De Nederrijn is een laaglandrivier die zich van oorsprong  
kenmerkt door slingerende loop met zandbanken in de binnen
bochten. Plaatselijk lagen kleine eilanden en zandplaten die  
omringd waren door korte nevengeulen (Doorwerth, Arnhem).  
De Nederrijn was relatief gemakkelijk te kanaliseren en al ruim 
voor de grote normalisatiewerken van halverwege 19e eeuw waren 
alle eilanden en veel zandbanken uit de rivier verdwenen. Hier en 
daar liggen nog strangen als overblijfsel van de oude nevengeulen. 
Tegenwoordig is de Nederrijn gefixeerd in een door kribben afge
bakende hoofdloop. Het oude landschap van geulen en zandplaten 
is in de uiterwaarden bedekt onder een laag recente klei, die zich 
door kanalisatie van het zomerbed eeuwenlang heeft kunnen  
opbouwen. Sinds de jaren ‘60 is de Nederrijn bovendien gestuwd 
en verloor ze haar karakter van een vrij afstromende zandrivier. 
Zomerstanden staan permanent hoog, waardoor dynamische  
pioniersituaties nauwelijks meer optreden, maar er wel specifieke 
kansen voor moerasnatuur zijn ontstaan. Het uiterwaardenland
schap van de Nederrijn is dus definitief veranderd opgeschoven 
naar een relatief laagdynamisch moerassysteem. Toch gaat de 
Nederrijn boven gemiddelde waterstanden wel weer betrekkelijk 
snel vrij afstromen, waardoor het riviersysteem bij hogere standen 
nog weldegelijk stromingsdynamiek kent.
Kenmerkend is de ligging van de Nederrijn tegen hoge gronden 
van het Veluwe Massief en de Utrechts Heuvelrug. Hierdoor treedt 
lokaal aan de noordzijde van de rivier lange kwel uit, die benut kan 
worden in riviergeulen. Wel is de kweldruk niet overal even groot 
(lokaal onder stuwpeil), mede door drinkwaterwinning op de hoge 
gronden. Veel uiterwaarden langs de Nederrijn werden bovendien 
al vroeg met zomerkades omgeven, waardoor de overstromings
frequentie laag ligt. Door hun ligging dicht op de rivier beperken 
de zomerkades ook processen van zandafzetting en oeverwal
vorming. 
Ten westen van Wijk bij Duurstede gaat de Nederrijn over in de 
Lek. Tot aan de stuw van Hagestein/Vianen is ook de Lek gestuwd 
en kent ze vergelijkbare karakteristieken als de Nederrijn: er liggen 
potenties voor relatief laagdynamische moerasgeulen en voor 
moeras en waterplantenontwikkeling door uiterwaardverlaging. 

Een belangrijk verschil is dat het rivierdal niet langer aan hoge 
gronden grenst, maar aan binnendijkse laagveengebieden.  

Inrichtingconcepten
Oude geulen en laagtes kunnen bloot gelegd worden door het  
reliefvolgend afgraven van het kleidek. Door verstuwing ligt het 
zandpakket plaatselijk mogelijk een stuk lager ten opzichte van 
gemiddeld waterpeil, waardoor niet overal het zandpakket kan 
worden bereikt, zonder dat de geul te diep wordt.

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Kwelgeulen: De uiterwaarden aan de noordzijde van de  

Nederrijn zijn lokaal kansrijk voor de aanleg van eenzijdig of 
nietaangetakte, kwelgevoede geulen. Om de kwelwerking  
goed tot uiting te laten komen is een beperkte breedte en diepte 
van belang, evenals een geleidelijke afvoer van het kwelwater  
in benedenstroomse richting (een slootje of overloopje naar  
de rivier toe is al voldoende). Breedte 520 meter; maximale  
diepte 0,5 tot 0,75 meter. Kwel wellicht niet overal voldoende 
voor echte kwelmilieus.
•	Niet- of eenzijdig aangetakte hoogwatergeulen. Op overige 

plaatsen zijn door het gestuwde karakter vooral nietaangetakte 
of benedenstrooms aangetakte hoogwatergeulen kansrijk. Ook 
hierbij is het van belang om bij aanleg de zandlaag op te zoeken, 
mits deze door opstuwing niet overmatig diep is komen te liggen. 
Maximale streefdiepte 1 meter; breedte ca. 15 tot 50 meter. 
•	Uiterwaardverlaging: Het gestuwde zomerpeil zorgt ervoor  

dat uiterwaardverlaging vrij snel tot het ontstaan van plas 
drassituaties leidt. Het verlagen van delen van uiterwaarden,  
zomogelijk reliefvolgend, kan langs de Nederrijn dus tot de  
ontwikkeling van grootschalig riviermoeras leiden. Om moeras
ontwikkeling kansrijk te maken is een verlaging tot maximaal 
0,80 meter onder stuwpeil (en op veel plaatsen ondieper) een 
goede leidraad.

Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren: 
Stromende nevengeulen zijn niet meer kansrijk langs de  
gestuwde Nederrijn, behalve lokaal stuwpasserend.
 
Referentiegebieden/projecten
•	Blauwe	Kamer
•	Kleine	hoogwater(kwel)geul	Amerongse	Bovenpolder
•	Everdinger	Waard

Meer weten?
•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Rijn. Van Linge, J., F. Stroeken,  

A. Van Winden, G. Litjens & P. Abels, 2009. In opdracht van Provincie Gelderland, 
RWSPDR, VROM.

•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de 
landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst 
Landelijk Gebied.

•	 Rijn in Beeld 2, Inrichting, beheer en beleid langs de grote rivieren.  
Bart Peters & G. Kurstjens, 2012. Project Rijn in Beeld www.rijninbeeld.nl.  
Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/BeekUbbergen.

•	 Planstudie Nederrijn, Middelwaard en Tollewaard. Anoniem, 2010. Witteveen  
en Bos, HKV en Robert de Koning Landschapsarchitect BNT. In opdracht van 
RijkswaterstaatRvR.

Foto: B
ert B

oekhoven/R
ijksw

aterstaat

D
ata: R

W
S

Blauwe Kamer 

Ondiepe, waterplantrijke moerasmilieus  
zijn kansrijk langs de Nederrijn (Bovenste Polder Wageningen)
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