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Plan Ruimte voor Levende Rivieren
Natuur is onze bondgenoot. Een natuurlijk rivierengebied 
is een mooie omgeving waar mensen kunnen genieten. 
Natuur is ook een bondgenoot die ons beschermt 
tegen hoogwaterstanden in de rivieren als we haar 
bijvoorbeeld meer ruimte geven in het winterbed. Plan 
Levende Rivieren – dat in 1992 werd gelanceerd en de 
basis vormde voor het overheidsprogramma Ruimte 
voor de Rivier – heeft laten zien dat dat werkt. Onder 
andere in de Millingerwaard leverde het zo natuurlijk 
mogelijk afgraven van de uiterwaarden een enorme 
kwaliteitssprong van het landschap op, wat weer kansen 
bood voor de recreatiesector. Daarnaast leverde de 
herinrichting van het gebied naast hoogwaterveiligheid, 
grondstoffen op en inkomsten voor kleiwinners. In 
een prachtig natuurlijk landschap waarin de natuur en 
recreatie floreert vinden zelfs toppredatoren als de otter 
en zeearend nieuw leefgebied.

Maar we zijn nog niet klaar; de natuur in het 
rivierengebied staat er nog niet overal goed op. 
Populatieherstel van trekvissen als de zalm en steur  
is nog niet gerealiseerd en het icoon van onze rivieren 
– de zwarte ooievaar – is nog steeds niet teruggekeerd. 
Ook staan we voor een grote nieuwe uitdaging als 
gevolg van klimaatverandering; meer extreme lage en 
hoge waterstanden in de rivieren. 

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK 
Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, 
LandschappenNL en de Natuur en Milieufederaties 
besloten een nieuwe visie ‘Ruimte voor Levende 
Rivieren’ op te schrijven, met nieuwe ideeën en 
aanvliegroutes hoe de natuur in het rivierenlandschap 
nog robuuster én mooier te maken. Voortbouwend 
op de eerdere integrale successen van Levende 
Rivieren, maar waarbij we natuurontwikkeling nu ook 
combineren met andere duurzame riviergebonden 
functies, zoals scheepvaart en woningbouw. 
Natuurlijke oplossingen zoals bijvoorbeeld het 
aanleggen van stromende nevengeulen kan rivieren 
bevaarbaar houden in tijden van lage waterstanden, 
cruciaal voor onze scheepvaart. En woningbouw is 
een kapitaalkrachtige sector die rivierverruiming 
en natuurontwikkeling kan financieren en – mits 

goed toegepast – mensen en natuur met elkaar kan 
verbinden.

En dat is niet alleen bij ideeën van de 
natuurorganisaties gebleven. Door samen te werken 
met verschillende sectoren aan de invulling van onze 
nieuwe visie ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ laten we 
zien welke functiecombinaties mogelijk en gewenst 
zijn en welke ruimtelijke ingrepen en afspraken (de 
zogenaamde ontwerpprincipes) daarvoor nodig zijn. 
In dit proces is duidelijk geworden dat er behoefte is 
aan een lange termijn en integrale aanpak welke meer 
ruimte schept voor duurzame functiecombinaties. Een 
aanpak waarvan wij gezamenlijk de contouren hebben 
geschept en hebben geconcretiseerd in uitgewerkte 
functiecombinaties, ambitiekaarten en met onderzoek 
verder hebben uitgewerkt voor onder andere de 
scheepvaart. De uitgewerkte functiecombinaties 
bevatten de uitgangspunten en wensen voor levende 
rivieren per sector. De natuurambitiekaarten laten 
voor verschillende riviertrajecten in detail zien 
hoe we natuur dynamischer en robuuster kunnen 
maken en waar we kansen zien voor verbinding en 
rivierverruiming. Onze groen-blauwe ambities en de 
kansen voor functiecombinaties zijn samengevat in de 
afsluitende inspiratiekaart. 

De plannen die we presenteren zijn geen blauwdruk 
voor het rivierenlandschap maar een uitnodiging; 
een uitnodiging om samen met andere stakeholders 
in het rivierengebied zoals de scheepvaart, de 
woningbouw, de landbouw, de delfstofwinners, de 
recreatiesector en natuurlijk ook overheidsinstanties 
zoals Rijkswaterstaat, meer ruimte te scheppen voor 
levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen 
veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Natuurlijke oplossingen zijn een essentieel in de 
ruimtelijke opgaves voor het riviergebied. Natuur is 
geen sluitpost op de begroting of een welkome gast bij 
de eerste brainstorm over een herinrichtingsopgave. 
De natuur als belanghebbende, maar ook als drager 
van oplossingen verdient een ‘vaste plek aan tafel’ in 
het nieuwe beleidskader Integraal Rivier Management. 

RUIMTE VOOR LEVENDE RIVIEREN

De visie ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ 

staat voor meer robuuste riviernatuur in 

Nederland. Met goede verbindingen tussen 

natuurgebieden (langs en dwars op de rivier 

en internationaal), gevarieerde rivierdynamiek 

(inclusief overstromingsvlaktes) en een goede 

kwaliteit van het onderwaterleven (inclusief 

stromende nevengeulen). Ruimte voor 

Levende Rivieren laat zien dat met natuur 

als bondgenoot, er meerwaarde gerealiseerd 

kan worden voor verschillende sectoren zoals 

scheepvaart, woningbouw, landbouw, recreatie, 

delfstofwinning, hoogwaterveiligheid én natuur. 

Zo draagt de opvolger van Levende Rivieren bij 

aan een veilig, economisch sterk en mooi 

Nederlands rivierenlandschap. 

Meer informatie: www.levenderivieren.nl
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