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Kenmerken Rivierlandschappen 

 

 
 

Misschien vraag je je weleens af bij een fietstocht langs een rivier: 

‘Waarom zijn rivierlandschappen mooi en boeiend?’ en vervolgens  ‘Maar waren 

rivierlandschappen vroeger niet veel mooier, veel natuurlijker?’  

Deze tekst met foto’s probeert antwoorden te geven op bovenstaande vragen.  

 

Aan de hand van een aantal kenmerken van rivierlandschappen wordt aangegeven 

dat landschappen langs rivieren veranderen, maar desondanks  blijven boeien. Kant 

en klare antwoorden worden niet gegeven. Wel een aantal punten om bij stil te 

staan, om over na te denken. 

 

Nederlandse Landschapsschilders hebben rivierlandschappen treffend weten vast te 

leggen. Tip! Ga voor Nederlandse landschappen niet alleen naar het museum, maar 

maak ook zelf eens tocht langs of over een Nederlandse rivier. Rivierlandschappen 

zijn actueel en boeiend. Verwonder je keer op keer. 

 

Rivierlandschappen hebben en geven nog steeds ontzettend veel variatie. Na vijf 

minuten wandelen of een paar minuten fietsen ziet het landschap er weer anders 

uit. Dit kan bijvoorbeeld komen door de rivier zelf, de schepen die er varen, door 

de natuur op de oevers of door bijvoorbeeld een molen die van ver te zien is op de 

dijk. 

Het zijn landschappen waar nog steeds vele honderden meters ver weg gekeken 

kan worden. Soms wel vele kilometers. En dat is tegenwoordig, met de grote 

hoeveelheid aan gebouwen en wegen in het dichtbevolkte Nederland, bijzonder te 

noemen. Deze ruimte samengaand met een natuurlijke rust zijn in het drukke 

stadsleven vrijwel niet meer te vinden. Zelfs in grote steden zoals Amsterdam, 

Rotterdam, Dordrecht, Arnhem en Nijmegen kan ‘de waterkant’ een wereld van 

verschil betekenen met het centrum, de centra van de steden. 

Eerst komt in deze tekst ‘het kijken’ naar rivierlandschappen aan bod. Het 

gezichtspunt van waar je naar het landschap kijkt is bijvoorbeeld belangrijk. Vanaf 
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de rivier of vanaf de rivierdijk, ver weg of dichtbij, aan deze kant of aan de andere 

kant van de rivier, het maakt verschil. Daarna volgt een beknopt stukje over 

verleden, heden en toekomst van riviergebieden. Vervolgens worden een aantal 

kenmerkende elementen van rivierlandschappen gegeven. 

 

 

 
 

 
 

____________________  
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Kijken naar rivierlandschappen . . . . en meer  
Belangrijk is vanuit welke standpunten je naar een rivier kijkt; de gezichtspunten. 

Het maakt verschil of je vanaf de rivier naar het omringende rivierlandschap kijkt, 

of dat je fietsend over de rivierdijk het rivierlandschap waarneemt. Wandelend in 

een natuurgebied in de uiterwaarden ben je veelal omgeven door de natuur in de 

uiterwaarden. Lopend langs de oever komt de rivier weer meer op de voorgrond. 

Van betekenis is onder meer wat vanuit de waarnemingspunten allemaal te zien is; 

de zichtlijnen en het gezichtsveld. Tevens is van belang wat zich op de voorgrond 

en wat zich verder weg bevindt.  

 

Een standpunt dat voor rivierlandschappen in de belangstelling staat is de 

waarneming vanuit de lucht. Vanuit de lucht is veelal een uitgebreider overzicht te 

verkrijgen. Bovendien zie je dingen die vanaf de grond niet te zien zijn. De 

zichtlijnen in vogelvlucht zijn bijna onbeperkt, het gezichtsveld groot. Toch is de 

waarneming verder weg, meer observerend en is de beleving afstandelijker. 

 

Bij een tocht kan af en toe wel op een overzichtskaart gekeken worden. De kaart 

geeft je in vogelvlucht een overzicht van het rivierlandschap. Het is een bruikbaar 

hulpmiddel voor oriëntatie en informatie. Kijk bijvoorbeeld eens aandachtig op de 

kaarten die op de borden bij de fietsknooppunten staan afgebeeld. Een dergelijke 

overzichtskaart geeft extra informatie. 

Soms steek je tijdens een tocht de rivier over met een veerboot of ga je via een 

brug naar de andere oever. Vanaf een veerboot kan een aantal minuten vanaf de 

rivier een rivierlandschap worden waargenomen. Vanaf een brug is vanaf een 

hoogte van tien meter of meer over de rivier met haar oevers te kijken. Vanaf een 

brug of veerboot, de landschappen zijn weer anders dan gezien vanaf de dijken. 

Zo nu en dan is het mogelijk in een vestingstadje de kerktoren te beklimmen en het 

stadje en omgeving vanaf de toren te bekijken. Voor belangstellende een enorme 

ervaring. 

 

 
 

Een enkele keer worden in deze tekst waarnemingen varend over de rivier 

gegeven. Varend in een pleziervaartuig bijvoorbeeld. In het algemeen zijn varend 
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vooral de rivierloop, de scheepvaart, de vaar-en markeringstekens alsook de 

oeverlijn belangrijk. Varen op een rivier is in een aantal opzichten vergelijkbaar met 

fietsen op een rivierdijk. Opletten op de (vaar)weg en op het verkeer. Desondanks  

. . . . fietsend, wandelend of varend, het rivierlandschap als geheel, vormt het 

rustige maar boeiende decor waarin je je bevindt en verplaatst. 

 

De afstand tot kenmerkende elementen is van wezenlijk belang. Dichtbij of ver weg 

maakt verschil. Maar ook of bijvoorbeeld een oude steenfabriek zich aan deze kant 

of aan de andere kant van de rivier bevindt, is belangrijk. ‘Wat was en is een 

steenfabriek eigenlijk?’, vraag je je misschien af. De betekenis die iets heeft voor 

iemand doet er wel degelijk toe. 

 

Opmerkelijk en interessant is herkenningspunten te zien vanaf de overkant van de 

rivier. Een molen waar je een uur geleden langs gefietst bent, is veelal ook goed 

herkenbaar vanaf de overzijde van de rivier. Deze staat echter in een compleet 

ander landschappelijk perspectief. Hetzelfde geldt voor de (contouren) van 

vestingstadjes en dergelijke. 

 

 
 

Er is een veelheid aan kenmerkende elementen. De waarneming van kenmerken, is 

daarbij persoonsgebonden. Wat de een opvalt en interessant vindt zal een ander 

niet, of nauwelijks opvallen en/of minder belangrijk vinden. 

 

Daarnaast gaat het niet alleen om het visueel waarnemen, maar ook om de 

natuurlijke rust die langs rivieren en in riviergebieden nog volop voorkomen. Stilte 

samen met kabbelend rivierwater, diverse vogelgeluiden, wuivend riet en door de 

wind bewegende bomen en struiken geven rivierlandschappen extra dimensies. 

 

Bovendien is voortdurend kijken en waarnemen geen noodzaak; 

rivierlandschappen geven veel vrijheid van kijken. En gewoon een beetje uitwaaien 

en/of praten in gezelschap kan natuurlijk ook. 

____________________ 
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Verleden, heden en toekomst 
Door menselijk handelen is vooral de afgelopen twee eeuwen veel veranderd. 

Ingrijpende veranderingen vaak. De laatste vijftig jaar zijn veel veranderingen in 

een rap tempo uitgevoerd. De laatste decennia is er gelukkig veel aandacht voor 

een meer natuurlijke ontwikkeling van rivieren en rivierlandschappen. Het 

projectenprogramma Ruimte voor de Rivier geeft hier uitdrukking aan. De 

ontwikkeling van natuurgebieden langs de grote rivieren spelen een belangrijke rol 

bij de uitvoering van de projecten.   

 

Oude en nieuwe natuur is niet het enige wat rivierlandschappen mooi en boeiend 

maken. Er is meer. Naast natuur is cultuurhistorie van betekenis. De vestingstadjes 

zijn veelal voor een belangrijk deel intact gebleven. De oude kernen langs de 

rivieren hebben allemaal een eigen geschiedenis. Veel van de cultuurhistorische 

waardevolle stads- en dorpsgezichten zijn beschermd. Ze dienen in goede staat 

behouden te blijven. 

 

Landbouw is en blijft aanwezig langs de rivieren. Een kudde melkvee in de 

uiterwaarden geeft een extra dimensie aan een rivierlandschap. De agrarische 

sector is genoodzaakt rekening te houden met de meer natuurlijke omstandigheden 

van de uiterwaarden. Hogere waterstanden in de rivieren betekent dat graslanden 

drassig kunnen worden en tijdelijk (gedeeltelijk) onder water komen te staan. 

 

In de riviergebieden zijn talrijke recreatieve mogelijkheden. Verblijfsrecreatie in de 

vorm van campings al dan niet in combinatie met een jachthaven komen al 

decennia lang voor. Voorzieningen voor dagrecreatie zijn snel toegenomen. Eerst 

ging het vooral om (dag)recreatieterreinen met voorzieningen voor zonnen, 

zwemmen en spelevaren. Recent is er meer aandacht voor minder plaatsgebonden 

recreatievormen zoals wandelroutes en fietsroutes. Verbetering van de dijken en de 

ontwikkeling van natuurgebieden in de uiterwaarden geven een positieve bijdrage. 

Wat voor de agrarische sector geldt, geldt ook voor de recreatieve sector. Rekening 

houden met de natuurlijke omstandigheden van de rivieren en aangrenzende 

uiterwaarden blijft een noodzaak. 

 

Daarnaast ontwikkelen zich langs de rivieren en in riviergebieden attractieve 

punten, (jaarlijkse)evenementen en voorzieningen die op de een of andere manier 

verbonden zijn met de (cultuur)historie en met het heden van rivieren en 

rivierlandschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de forten die allerlei nieuwe 

bestemmingen hebben gekregen, de vestingstadjes die de rivierkanten en de 

havens sterker bij de plaats betrekken. Tevens zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden 

om met veerponten van de ene plaats naar de andere te gaan. Ook hierbij geldt dat 

rekening houden met de natuurlijke omstandigheden van de rivieren en 

aangrenzende uiterwaarden een noodzaak blijft. 
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In het algemeen is belangstelling voor rivieren en rivierlandschappen op zich prima. 

Ze zijn echter wel voor een belangrijk deel de bron van de belangstelling, alsook 

van de mogelijkheden. Wordt er niet op een zorgvuldige manier mee omgegaan 

dan kan deze bron van mogelijkheden en inspiratie snel verstoord en/of uitgeput 

raken. Overheden en bedrijven maar eveneens bewoners, recreanten en toeristen 

dienen hier bewust van te zijn en rekening mee te houden. 

 

 

____________________ 
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Kenmerken rivierlandschappen 
  

De rivierloop   

De rivier en de rivierloop zelf worden wel eens vergeten als twee samenhangende 

kenmerkende elementen van een rivierlandschap. Het gaat daarbij om de breedte 

van de rivier, om de bochten en om de breedte van de uiterwaarden.  

Onderscheid wordt wel gemaakt tussen de zomer- en winterbedding. De 

zomerbedding wordt begrensd door lage dijkjes; de zomerdijken. De winterbedding 

loopt over de uiterwaarden tot aan de bandijken of rivierdijken. De zomerdijkjes 

zijn soms wel, soms niet in het rivierlandschap te herkennen/aanwezig. 

 

 
 

De grote bochten die de rivieren door het vlakke en weidse landschap in Nederland 

maakt, zijn opvallend. Ze zijn beeldbepalend voor een rivierlandschap. Tevens zijn 

breedten van de uiterwaarden essentieel. Stroomt de rivier vlak langs de dijk? Of 

stroomt de rivier verder weg, soms onzichtbaar zelfs, achter vele honderden meters 

uiterwaarden? 

 

De rivierdijken 

De rivierdijken volgen veelal de rivier op afstand. Op een aantal plaatsen wijkt de 

dijk verder van de rivier en heeft de uiterwaarden meer ruimte. 

Soms vergeet je dat je op een rivierdijk staat en dat de rivierdijk in feite voor een 

belangrijk deel beeldbepalend is. De grootste hoogteverschillen in een overwegend 

vlak rivierlandschap worden meestal gemaakt door de aangrenzende rivierdijken. 

Ze zijn vele meters hoog en reiken ver boven zowel het buitendijkse als 

binnendijkse landschap uit. Door de vele meters hoogteverschil is er vanaf dijken 

een ‘uitzicht op hoogte’ over de rivier en het landschap. De dijken aan de overkant 

van de rivier zijn, zeker met bebouwing, van ver te herkennen. 

 

De dijken zijn na de zeer hoge waterstanden in 1993 en 1995 op een aantal 

trajecten versterkt en verhoogt. Deze aanpassingen gaan nog steeds door. 

 

 



                                                             Kenmerken Rivierlandschappen - 9 

 

©hans nunnikhoven – juni/november 2017 

Vlakke, weidse landschappen met veel kleine hoogteverschillen  

De grote rivieren in Nederland stromen grotendeels door een vrijwel 

(ogenschijnlijk) vlak landschap. Klei en zand zijn de hoofdbestanddelen van de 

ondergrond. 

In dit ogenschijnlijk vlakke landschap tussen de dijken, gaat het om de vele,  kleine 

hoogteverschillen. In de uiterwaarden betreft het hoogteverschillen van enkele 

decimeters tot meerdere meters. Deze verschillen kunnen dicht bij elkaar optreden. 

Uiterwaarden zijn vrijwel nooit zo goed als, of helemaal vlak. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Hoogteverschillen zijn vaak zowel oorzaak als gevolg van ontwikkelingen van het 

rivierlandschap gedurende een langere periode. Zo bevinden (mee stromende) 

watergeulen zich lager in het landschap. Ze liggen veelal in de omgeving van de 
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dijk. De geulen kunnen in het kader van waterveiligheidsprojecten vrij recent min 

of meer aangelegd  zijn. De geulen volgen de natuurlijke omstandigheden van het 

rivierlandschap. De hogere delen bevinden zich veelal aan de rivieroevers. De 

lagere delen stromen het eerst onder bij hogere waterstanden of bij een grote 

hoeveelheid plaatselijke neerslag. 

 

Hoogteverschillen in de uiterwaarden zijn van invloed op de flora en fauna. 

Knotwilgen kunnen goed tegen water. Een tijdje in het water staan is geen 

probleem. Eiken staan bij voorkeur op drogere plaatsen. Weidevogels nestelen bij 

voorkeur op bloemrijk, vochtig maar droog gelegen open weiland. Ze hebben wel 

graag ondiepe waterplassen en drassige weiden in de buurt. Daar bevindt zich voor 

hen veel voedsel. 

 

De weidegronden die gebruikt worden voor het buiten lopende vee of als hooiland, 

zijn over het algemeen de wat hoger gelegen, drogere gronden. Akkerland in de 

uiterwaarden moet de minste kans hebben om onder water te komen staan. De 

agrarische gronden zijn mede door de vele bewerkingen door de jaren heen veelal 

vlakker en egaler dan de natuurgronden. 

 

Glooiende en heuvelachtige landschappen langs rivieren geven compleet 

andere rivierlandschappen 

Uitzonderingen op de overwegend ‘vlakke’ rivierlandschappen zijn er in Nederland 

wel. Deze gebieden zijn bijzonder en leveren compleet andere rivierlandschappen 

op. De bochten in de rivierloop zijn veelal wel aanwezig, maar een of beide oevers 

zijn heuvelachtig en bebost. 

 

Langs de Neder-Rijn van Amerongen tot voorbij Arnhem bevinden zich op de 

noordelijke oevers overwegend het heuvellandschap van de Utrechtse Heuvelrug en 

de Veluwe. Op de IJssel loopt vanaf de IJsselkop het heuvellandschap van de 

Veluwe door tot in de omgeving van Dieren-Doesburg. 

 

De Maas heeft in Limburg ten zuiden van de omgeving van Sluis Sambeek een 

hoger gelegen glooiend- of heuvellandschap aan een of aan beide zijden van de 

rivier. Noordelijker ligt ten zuiden van Nijmegen de Mookerheide niet zo ver van de 

rivier. 
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Meanderen, ‘dode rivierarmen’ en het inkaderen en rechttrekken van 

rivieren 

De meanderende rivierloop heeft te maken met het gegeven dat rivierwater in een 

klei- en zandlandschap stroomafwaarts stromend vooral naar en in de 

buitenbochten van de rivier stroomt. Daar stroomt het rivierwater sneller dan in de 

binnenbocht en schuurt de rivierbedding uit. In de binnenbochten is de stroming 

minder en staat het water soms zo goed als stil. Dat zijn de plaatsen waar juist 

sediment uit het rivierwater neergelegd wordt. De rivier wordt in de binnenbochten 

ondieper. 

Op een aantal plaatsen zijn rivierbochten door de eeuwen heen langzaamaan 

afgesneden en ontstonden ‘dode zijarmen’. Voor de natuur zijn deze zijarmen zeer 

waardevol. 

De rivieren zijn in de loop der eeuwen meer en meer ingekaderd in het 

rivierlandschap met de aanleg van dijken. In feite kiest een rivier hierdoor niet 

meer op natuurlijke wijze zelf haar weg. 

 

De menselijke ingrepen gaan verder. In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn 

niet zelden bochtige riviertrajecten ‘rechtgetrokken’. Voor een verbetering van de 

waterafvoer en voor verbetering van de scheepvaart. Talrijke voorbeelden zijn in de 

rivierlandschappen aanwezig. Ze zijn echter niet altijd even makkelijk te 

herkennen. De bochtafsnijdingen kunnen een halve eeuw of langer geleden hebben 

plaatsgevonden. Een overzichtskaart kan helpen. Enkele voorbeelden: De Maas 

tussen Gennep en Sambeek, de Linge bij Acquoy, de IJssel bij Doesburg en de 

Maas tussen Heusden en Wijk en Aalburg. 

Soms is gekozen voor een (gegraven) lateraal kanaal om de bochtige en langere 

trajecten te ‘omzeilen’. Dit geeft voor de scheepvaart een aantal voordelen. De 

Maas tussen Horn en Heel in de omgeving van Roermond is hier een voorbeeld van.  
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Met behulp van de aanleg van veel kribben, langsdammen en kades zijn de 

rivierlopen verder gereguleerd en vastgelegd. De gewenste waterdiepten voor de 

scheepvaart blijven tijdens drogere perioden aanwezig. Ondiepten ontstaan niet 

snel. En daar waar ondiepten in de vaargeul  toch ontstaan, wordt de rivier met 

baggerschepen weer op de gewenste diepte gebracht. 

 

Het natuurlijke karakter van rivier en rivierlandschappen is de afgelopen eeuwen 

steeds meer naar de achtergrond verschoven. De functionele aspecten van belang 

voor de waterveiligheid en economie van de landen zoals waterafvoer, 

waterhuishouding en transport zijn steeds belangrijker geworden. Ze bepalen voor 

een belangrijk deel de rivierlandschappen. 

 

De vele natuurgebieden die langs de rivieren zijn ontwikkeld kunnen het natuurlijk 

karakter van de rivieren voor een belangrijk deel doen herleven. Ze zijn van groot 

belang voor natuur en landschap in riviergebieden. 

 

Veel natuurgebieden langs grote rivieren 

Op een fietstocht langs de grote rivieren kom je de natuurgebieden vanzelf ‘tegen’. 

Er simpelweg langs fietsen is een mooie ervaring. Stoppen en er pauzeren kan 

natuurlijk ook. Een andere mogelijkheid is wandelend het gebied in te gaan en te 

genieten van de natuur. 

 

In Nederland zijn de afgelopen decennia vele tientallen kleine en grotere 

natuurgebieden ontwikkeld. Veelal in combinatie met de waterveiligheidsprojecten. 

De meeste gebieden zijn opengesteld voor het publiek. Veelal zijn er mogelijkheden 

om te wandelen en van de natuur te genieten. Wandelpaden zijn aangelegd en/of 

routes zijn aangegeven. 

Een afwisseling tussen land en water is vrijwel altijd aanwezig. Bovendien is er 

veelal een onderscheid tussen meer open en meer gesloten landschapstypen te 

herkennen. In de grotere gebieden lopen ‘grote grazers’ los rond. De runderen 

en/of paarden zorgen ervoor dat de open gebieden op een natuurlijke wijze open 

gehouden worden. Het is een vorm van extensieve begrazing. Soms trekt een 

schaapsherder met kudde door een gebied. 

 

De natuurgebieden hebben veelal  een aantal eigen karakteristieke en specifieke 

kenmerken. Een aantal gebieden heeft informatieborden bij de toegangspaden 

staan. Meer weten over een gebied? Kijk bij de toegang welke natuur- en 

landschapsorganisatie het gebied in eigendom heeft/beheerd en zoek op internet de 

informatie over het gebied op. Een korte beschrijving inclusief  flora en fauna 

worden voor het desbetreffende gebied gegeven. 

In een aantal natuurgebieden worden ‘wandeltochten met de boswachter’ 

georganiseerd. Een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over flora en 

fauna alsook over het gebied als geheel. 
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Ruimte en rust  

De riviergebieden en in het bijzonder de natuurgebieden langs de rivieren zijn in 

het verstedelijkte en dicht bevolkte Nederland, gebieden met voor Nederlandse 

begrippen veel ruimte en rust. Vlak bij woongebieden liggen dijken en rivieroevers 

waar de horizon nog meer dan enkele honderden meters weg kan liggen. En waar 

de geluiden van de omgeving nog natuurgeluiden kunnen zijn. 

 

Variatie door weersomstandigheden en jaargetijden 

Langs rivieren is de invloed van weersomstandigheden intens. Harde wind en/of 

wolkenluchten veranderen het landschap. Wat in de zomer bij mooi zonnig weer en 

een licht briesje een kleurrijk zomers rivierlandschap oplevert, geeft met harde 

wind en grijze wolkenluchten inclusief regen en lagere temperaturen een guur 

rivierlandschap. Zelfs in de zomer. 

Hetzelfde landschap verandert ingrijpend gedurende de seizoenen. Dit heeft onder 

meer te maken met de weersomstandigheden, het daglicht alsook met de 

verandering van de begroeiing. 

Een winters rivierlandschap, bij voorkeur voorzien van een laagje sneeuw, is bij 

zonnige omstandigheden en weinig wind een bijzonder en sfeervol landschap. Met 

schaatsijs biedt het rivierlandschap unieke mogelijkheden. 
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Hoge en lage waterstanden rivieren 

De natuurlijke veranderingen van de rivierloop zijn veranderingen die tientallen zo 

niet honderden jaren duurden. Waterstaatkundige projecten nemen vaak meerdere 

jaren in beslag. Ieder jaar zijn er de schommelingen tussen de lage en hoge 

waterstanden van de rivieren. Deze veranderen het rivierlandschap tijdelijk. Voor 

een aantal dagen of weken, soms voor een wat langere perioden. Daarnaast 

bewerkstelligen ze veranderingen aan de rivierlandschappen door de tijd heen; 

ophoging van uiterwaarden met sedimenten, vegetatieprocessen en dergelijke. 

 

 
 

Hogere waterstanden zijn te herkennen aan de rivier die buiten de zomerbedding 

treedt. Rivierwater staat, stroomt op de uiterwaarden. Stijgen de waterstanden 

verder dan komt het rivierwater eerst tegen de voet van de dijk te staan. De 

uiterwaarden zijn op de meeste plaatsen ondergelopen. Hier en daar steekt nog een 

stuk land boven water uit. De begroeiing in de vorm van struiken en bomen is 

veelal nog te herkennen. Bij een verdere stijging is er meer en meer sprake van 

een grote watervlakte tussen de dijken.  

Dergelijk waterstanden komen ieder jaar een of meerdere malen voor. Meestal in 

de winterperiode en/of vroege lente. 

 

Waterstanden waarbij rivierwater voluit tegen de dijken komt te staan komen zo af 

en toe voor. Het zijn omstandigheden waarbij in sommige steden de rivier op de 

kaden komt te staan. Extreem hoge waterstanden zoals in 1993 en 1995 komen in 

verhouding weinig voor. Het is echter niet te voorspellen wanneer en/of met welke 

tussenliggende perioden. De jaren 1993 en 1995 geven dit duidelijk aan. 

  

Hogere waterstanden tijdens de zomermaanden komen ook wel voor. Soms leidt dit 

tot beperkingen voor landbouw, scheepvaart, recreatie en toerisme.  

Campings en jachthavens kunnen hinder ondervinden van hoge waterstanden. 

Soms dienen ze (tijdelijk/gedeeltelijk) ontruimd te worden. De weidgronden in de 

uiterwaarden kunnen niet meer gebruikt worden. Veerponten gaan tijdelijk uit de 

vaart of moeten gebruik maken van hoogwater aanlegplaatsen.  
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Dichter bij de zeekust treden andere problemen meer en meer op de voorgrond. 

Zeespiegelstijging en bodemdaling in combinatie met een aantal tijdelijke, 

kortdurende ongunstige omstandigheden zoals getijden en storm, kunnen voor 

hoge waterstanden in de Beneden Delta zorgen. In samenhang met een grote 

rivierwater afvoer kunnen de gevolgen onvoorzien zijn. De Deltawerken zorgen 

ervoor dat hoge waterstanden voorlopig binnen aanvaardbare grenzen blijven. En 

dat onverwachte omstandigheden zich niet snel voor zullen doen. 

 

Lage waterstanden van de rivieren lijken de afgelopen decennia regelmatig voor te 

komen. In de afgelopen twee jaren was tijdens de zomer en najaar sprake van 

extreem lage waterstanden. Gedurende meerdere maanden waren er lagere 

waterstanden samengaand met dieptepunten tijdens kortere perioden waarin 

extreem lage waterstanden optraden.  

Het levert op het eerste gezicht vooral  problemen voor de scheepvaart op. De 

schepen kunnen minder diep geladen zijn en schepen hebben minder 

manoeuvreerruimte. 

Er zijn echter veel meer gevolgen die samenhangen met lage waterstanden. Hierna 

worden er een aantal genoemd. Ze zijn niet altijd zichtbaar en merkbaar in 

rivierlandschappen, maar wel te vermoeden.  

 

Vermindering van de waterkwaliteit treedt op. Deze is ongunstig voor de 

drinkwatervoorziening en voor de natuur. Daarnaast heeft een (te) hoge 

watertemperatuur die vaak samengaat met lagere waterstanden in de (na) zomer 

nadelige gevolgen voor de rivierecosystemen. 

De industrie mag soms minder of geen koelwater uit de rivieren gebruiken; om te 

voorkomen dat de watertemperatuur nog verder oploopt. Elektriciteitscentrales 

hebben hier bijvoorbeeld mee te maken.  

Vermindering van de waterkwaliteit breidt zich na verloop van weken uit in een 

gebied dat uitgestrekter is dan de rivieren zelf. In het IJsselmeer, de Randmeren, 

maar ook in de Biesbosch zal de waterkwaliteit verslechteren. Het zijn gebieden die 

onder gemiddelde omstandigheden regelmatig nieuw en schoon rivierwater krijgen 

aangevoerd. Dit geldt in belangrijke mate ook voor de polders. De aanvoer van 

water wordt bij lage waterstanden minder en het water is bovendien van minder 

goede of van slechte kwaliteit. 

 

De landbouw kan gevolgen ondervinden van langdurende droogte onder meer door 

beperkingen of een verbod op het van gebruik van oppervlakte water voor het 

besproeien van gewassen.  

 

Voor recreatie en toerisme zijn lage waterstanden ongunstig. Bijvoorbeeld door 

beperkingen van de zwemmogelijkheden door onder meer het droogvallen van 

zwemwater en algengroei. Pleziervaartuigen kunnen op sommige trajecten minder 

makkelijk varen omdat beroepsvaart meer ruimte nodig heeft om te manoeuvreren 

vanwege de geringe vaardiepten. Aanleggen is op bepaalde plaatsen niet mogelijk. 

 



                                                             Kenmerken Rivierlandschappen - 16 

 

©hans nunnikhoven – juni/november 2017 

Voldoende hoge waterstanden gunstig voor waterkrachtcentrales en voor 
de luchtkwaliteit 

Sommige dingen zie je niet direct, maar zijn toch prettig om te weten. 

Voldoende hoge waterstanden in de grote rivieren in Nederland zijn gunstig voor de 

opwekking van elektriciteit met waterkracht. 

In Nederland zijn slechts enkele waterkrachtcentrales operationeel. Bijvoorbeeld in 

de Maas bij Linne en bij Lith en in de Nederrijn bij Amerongen. Het zijn kleine 

waterkrachtcentrales van enkele tientallen megawatts. Deze 

rivierwaterkrachtcentrales kunnen uitsluitend stroom opwekken als er voldoende 

water en stroming is.  

 

Bij een voldoende waterafvoer kan er vooral stroomopwaarts in het stroomgebied 

van de Rijn een enorme hoeveelheid elektriciteit met waterkracht opgewekt 

worden. Dit komt onder meer doordat de rivieren daar een veel groter verval 

hebben; het hoogteverschil per afgelegde kilometer is veel groter. Totaal betreft 

het vele duizenden megawatts aan productiecapaciteit.  Een hoeveelheid, die ter 

vergelijking, door een aanzienlijk aantal grote traditionele elektriciteitscentrales aan 

stroom geleverd kunnen worden. Zwitserland is een van de koplopers als het gaat 

om de toepassing van waterkrachtcentrales voor de opwekking elektriciteit. 

Bij lage en extreem lage waterstanden stopt de opwekking van elektriciteit met 

waterkracht goeddeels. De stuwmeren en spaarbekkens kunnen in periodes van 

droogte het watertekort enige tijd opvangen. De bron voor productie mindert wel 

voortdurend. Totdat een neerslagoverschot voor een nieuwe aanvoer van water 

zorgt. 

 

Belangrijk om te weten. Waterkrachtcentrales leveren op grote schaal groene 

stroom. Het verschil met elektriciteit opgewekt in kolencentrales is essentieel voor 

de beperking/vermindering van de CO2-uitstoot, uitstoot van fijnstof en 

smogvorming. De positieve maar ook de negatieve gevolgen van de 

beschikbaarheid van voldoende waterkracht kan bij winden uit zuidelijke en 

oostelijke richtingen best wel eens tot in Nederland merkbaar zijn. 

 

Wielen 

Wielen zijn waterplassen die hier en daar langs de dijken liggen. Ze zijn ontstaan 

door vroegere dijkdoorbraken. Dijkdoorbraken traden nogal eens op door kruiend 

ijs in combinatie met een grote waterafvoer. Een wiel was een soort diep en groot 

kolkgat. De wielen liggen over het algemeen binnendijks en  

zijn soms nog duidelijk te herkennen. Bijvoorbeeld liggen tussen Gorinchem en  

Herwijnen twee duidelijk herkenbare wielen binnendijks langs de Waal. Op de dijk 

zijn ze voorzien van informatiepanelen. 

 

Vestingsteden 

Langs de grote rivieren liggen een aanzienlijk aantal vestingsteden. Met muren, 

wallen en poorten versterkte plaatsen. De steden verkregen lange tijd geleden 

stadsrechten. Ze hebben een geschiedenis van vele eeuwen. Ze maakten 
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bijvoorbeeld onderdeel uit van het handelsverbond van de Hanzesteden in de 

Middeleeuwen of van de Oude Hollandse Waterlinie(OHWL) en/of de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie(NHWL) in de periode daarna. De vestingstadjes Nieuwpoort en 

Schoonhoven aan de Lek maakten deel uit van de OHWL. Soms gaat de historie 

nog verder terug zoals bij Wijk bij Duurstede en Nijmegen. Plaatsen die onderdeel 

uitmaakten van het Romeinse Rijk. 

Iedere vestingstad heeft zijn eigen lange geschiedenis. Op het ogenblik hebben 

deze steden nog steeds specifieke en herkenbare stadsplattegronden en contouren. 

Bestaande uit onder meer kerktorens, molens, wallen, stadspoorten en stadsmuren 

en havens.  

 

Havens vestingsteden 

De havens van de plaatsen langs de rivieren verdienen afzonderlijk aandacht. Ze 

waren in het verleden belangrijk en zijn dit meestal nog steeds. Is het niet voor de 

zee-, kust- en binnenvaart dan is het wel voor recreatievaart. Soms ook voor 

veerdiensten die hier hun aanlegplaatsen hebben. Sommige steden hebben lange 

kades waar grote schepen konden en kunnen aanmeren. Een voorbeeld is Kampen. 
Vestingsteden hebben veelal naast de haven aan de grote rivier een van oudsher 

veilige haven binnen de oude stadsmuren. 

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie  

Sommige  waterwerken en versterkingspunten van de NHWL liggen aan de grote 

rivieren. Dit betreft onder meer inundatiesluizen en forten. De sluizen dienden om 

stroken land onder water te zetten en het waterpeil te reguleren. 

Bescherming van de inundatiesluizen werd verzorgd door militaire 

versterkingspunten zoals de forten. Een voorbeeld is te vinden in de Biesbosch. De 

Papsluis is een voormalige inundatiesluis en ligt beschermd bij Fort Bakkerskil. 

Tussen de grote rivieren is de omgeving van Asperen een ander voorbeeld. 

Keersluizen in de Linge, inundatiesluizen op beide oevers en twee forten. Fort 

Asperen en Fort bij de Nieuwe Steeg (GeoFort) liggen in de directe omgeving van 

de sluizen.  

 

Steenfabrieken 

In de ruime binnenbochten van de rivier liggen veelal brede uiterwaarden. Het zijn 

van oudsher de gebieden waar de steenfabrieken stonden en soms nog staan. 

De steenfabrieken gebruikten het natuurlijke aangeslibde riviermateriaal 

eeuwenlang als grondstof voor bakstenen. Met een arbeidsintensief proces van 

kleiwinning, stenen vormen en drogen en vervolgens de stenen bakken werden 

allerlei soorten en maten stenen gemaakt. Voor het bakken van de stenen waren 

grote ovens en een hoge schoorsteen noodzakelijk. 

 

Veel (kleine) baksteenfabrieken zijn gesloten. Een aantal zijn geheel uit het 

rivierlandschap verdwenen. Soms is de fabriek gesloten, maar staan er nog een 

aantal bedrijfsgebouwen en de schoorsteen als overblijfselen uit een (niet zo ver) 
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verleden. De schoorsteen is van grote afstand te zien. Het is een opvallend en 

kenmerkend landschapselement. 

 

 
 

Kunstwerken Verkeer- en waterstaat 

De  kunstwerken waar het hier om gaat zijn de door mensenhanden gemaakte 

bouwwerken voor civiele doeleinden. Het betreft bouwwerken zoals bruggen, 

stuwen en sluizen. In rivierlandschappen zijn deze bouwwerken zeer kenmerkend 

en zonder uitzondering van veraf te zien en te herkennen.  

 

De spoorbruggen waren er veel eerder dan de verkeersbruggen. In de tweede helft 

van de 19e eeuw zijn een groot aantal spoorwegverbindingen in Nederland 

aangelegd. De verkeersbruggen voor gemotoriseerd wegverkeer zijn pas in de 

eerste helft van de 20e eeuw aangelegd. In samenhang met een landelijk 

verkeerswegennet. Verreweg de meeste dateren uit de tweede helft van de vorige 

eeuw. 

 

De eerste spoorbruggen dateren uit het begin van de tweede helft van de 19e 

eeuw. Een voorbeeld van spoorbruggen over de Waal en de Lek zijn de bruggen bij 

Zaltbommel en Culemborg. Een zeer oude spoorbrug ligt bij Zaltbommel over de 

Waal. Een verbindingsschakel in de spoorverbinding tussen Amsterdam-Utrecht-

Den Bosch. De brug dateert uit 1869. Het is een voorbeeld van voor de in die tijd 

gangbare ijzeren vakwerkbruggen. In 1933 is een qua uiterlijk vergelijkbare 

verkeersbrug naast de spoorbrug gelegd. Deze is in 1996 vervangen door de 

moderne Martinus Nijhoffbrug. 

Bij Culemborg is in 1868 een vergelijkbare spoorbrug zoals bij Zaltbommel over de 

Lek gelegd. Deze spoorbrug is in 1983 vervangen door een stalen brug. Bij deze 

plaats worden gemotoriseerd verkeer op het ogenblik nog steeds met een 

autoveerpont naar de andere oever gebracht. 
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Een ander soort kunstwerken betreffen de sluizen en stuwen. In de grote rivieren 

Maas, Neder-Rijn en Lek is sprake van gecombineerde stuw- en sluiscomplexen. 

 

De drie stuwen in Lek en Neder-Rijn zijn met elkaar vergelijkbaar en zeer 

kenmerkend in het landschap. De hoogte van de lichtkleurige betonnen constructie 

van de vizierschuiven hebben een hoogte van circa 30 meter. Ze zijn vanuit de 

wijde omgeving te herkennen. De complexen zijn voorzien van een vistrap. 

De stuw- en sluiscomplexen liggen bij de plaatsen Hagestein (1960), Amerongen-

Maurik (1965) en Driel (1970). Ze zijn na elkaar, in volgorde gebouwd.  

De stuw- en sluiscomplexen in de Maas zijn minder uniform in uitvoering. 

De complexen dateren uit de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw. 

Zonder de vizierschuiven zijn ze soms minder opvallend in het landschap.  
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Herdenkingsmonumenten 

Een aanzienlijk aantal herdenkingsmonumenten staan langs rivieren. Deze kunnen 

verband houden met de Tweede Wereldoorlog of met gewapende conflicten in 

vroegere tijden. Veelal is een korte beschrijving bij het monument gegeven. 

Monumenten kunnen ook losstaan van gewapende conflicten maar herinneren aan 

de aanleg/opening van bijvoorbeeld een sluis of brug 
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Ruimtelijke Kunstwerken 

Ruimtelijke kunstwerken bevinden zich in aanzienlijke aantallen langs rivieren. ‘Is 

het wel kunst?’, is een vraag die naar voren kan komen. De objecten brengen 

veelal een onderwerp of thema tot uitdrukking en onder de aandacht dat specifiek 

met de rivier en die plaats samenhangt. Een voorbeeld is De Steenkruier op de 

Waaldijk in Herwijnen. Een ander voorbeeld is de Wassende Maan in de Brabantse 

Biesbosch; een Landschapskunstwerk langs de verkeersweg Werkendam naar 

veerpont Kop van ’t Land. In Gorinchem staan een aantal kunstwerken aan de rivier 

de Merwede en aan de Lingehaven. Op de foto hieronder wordt  bij het kunstwerk 

in de Brabantse Biesbosch aangegeven dat een herintroductieprogramma voor de 

steur is gestart in 2012. 

 

 

 

Grote verscheidenheid aan dijken en bebouwing 

Dijken langs de rivieren zijn zonder uitzondering bestemd om het rivierwater tegen 

te houden. Toch is de ene dijk de andere niet. Enkele onderscheidende kenmerken 

van de dijk zijn: bochtigheid, hoogte, breedte, steilte en begroeiing. 

 

Een zwaarwegend punt voor fietsers en wandelaars zijn de 

verkeersomstandigheden op de dijk. Gaat het om een fietsdijk en/of wandeldijk. Of 

is tevens sprake van gemotoriseerd verkeer op de dijk. En zo ja is er scheiding van 

de verschillende verkeersstromen. Zijn op de dijk duidelijk snelheid beperkende 

maatregelen getroffen? Tijdens fiets- en wandeltochten hebben trajecten waar 

uitsluitend gefietst en gewandeld mag worden veel voordelen. Ze zijn veiliger en 

rustiger. 
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Voor wandelaars wordt op steeds meer trajecten nagegaan of wandelroutes langs 

de rivier en/of onderaan de dijk mogelijk zijn. Zo hebben de wandelaars minder last 

van (gemotoriseerd) verkeer.  
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Het maakt  een groot verschil of er bewoning en/of andere bebouwing langs de dijk 

is. Pittoreske huisjes, stijlvolle boerderijen, molens, dijkkerkjes en kerktorens en 

vestingstadjes dichtbij of verder weg zijn beeld- en sfeerbepalend. Soms zijn 

minder gangbare gebouwen te ontdekken. Hierboven een afbeelding van een 

peilhuisje in de omgeving Herwijnen aan de Waal. 

 

Omdijken 

Recent zijn bij verhoging en versterking van de dijken op een aantal plaatsen de 

zogenaamde ‘omdijken’ aangelegd. Daarbij blijft de oude situatie langs een 

bestaande dijk bestaan. Om het betreffende dijkvak wordt aan de rivierkant een 

voldoende hoge en sterke dijk aangelegd. Deze geeft de gewenste bescherming. 

 

Scheepvaart en veerponten; bijvoorbeeld Waal en Merwede  

Bij een tocht langs of over de rivieren trekken scheepvaart en veerponten  

ongetwijfeld de aandacht. Ze geven een voortdurend veranderend decor dat je 

meer of minder opvalt.  

Elke rivier of traject, heeft zo z’n eigen scheepvaart. Dit hangt samen met het 

netwerk van de vaarwateren en de vaarroutes die de vrachtschepen kunnen varen. 

Lengte, breedte diepgang en hoogte van de schepen enerzijds en de grootte van de 

sluizen en doorvaarthoogte van de bruggen anderzijds zijn factoren die een rol 

spelen. De kortste en/of snelste route heeft de voorkeur.  

De Waal en Merwede worden hier als een voorbeeld genomen. 

 

De rivieren Waal en Merwede behoren tot de drukst bevaren rivieren van 

Nederland. Per dag varen vele honderden vrachtschepen over het water met vele 

tienduizenden tonnen vracht. Ze zijn essentieel voor het goederentransport in 

Nederland en naar omringende landen. De rivieren zijn daarnaast belangrijk voor 

passagiersschepen en pleziervaartuigen. 



                                                             Kenmerken Rivierlandschappen - 24 

 

©hans nunnikhoven – juni/november 2017 

Pleziervaart maakt veelal voor korte trajecten gebruik van de Boven en Beneden 

Merwede en Waal. Deze druk bevaren rivieren worden voornamelijk over gestoken 

in een verbindingsroute tussen Midden- en Zuid-Nederland. 

 

Tijdens een tocht zullen op Waal en Merwede allerlei typen vrachtschepen te zien 

zijn. Opvallend zijn de vele containerschepen die met de vele gekleurde containers 

over de rivier varen. Het stuurhuis torent boven de hoog opgestapelde containers 

uit. Het stuurhuis is veelal beweegbaar en kan een paar meter omlaag gezet 

worden om bijvoorbeeld de brug bij Zaltbommel te passeren. De 

duwbakcombinaties die met vier of zes bakken vol met kolen of erts met veel 

kracht maar traag stroomopwaarts varen, vallen veelal minder op. 

 

Opmerkelijk zijn de lichtgekleurde riviercruiseschepen die regelmatig en met een 

aanzienlijke snelheid voorbij komen. De schepen lijken min of meer allemaal 

hetzelfde formaat en uitvoering te hebben. Meerdaagse  Riviercruises van en naar 

Duitsland en andere door rivieren verbonden landen zijn in trek. Maar ook binnen 

Nederland varen riviercruise schepen. Dergelijke schepen varen meer en meer over 

de Merwede, Waal en andere rivieren. Voor overnachtingen wordt in een aantal 

plaatsen langs de rivieren afgemeerd.   

 

Is het rivierpeil hoog genoeg, dan varen kustvaarders vanaf zee met een flink 

tempo ver landinwaarts. Het zijn over het algemeen grotere, compact uitziende 

schepen.  

 

Fietsend op de dijk blijkt de snelheid van de schepen op de Waal en Merwede veelal 

hoger te liggen dan de eigen fietssnelheid. Dit geldt met name stroomafwaarts en 

daar waar dijken voor fietsers veel bochten maken.  

 

De veerponten zijn een speciale categorie scheepvaart. Ze varen van de ene oever 

naar de oever aan de overkant en weer terug. In de omgeving waar nu 

verkeersbruggen zijn, zoals bij Gorinchem en Zaltbommel, voeren voorheen  grote 

autoveerponten heen en weer. Ze zorgden toen voor belangrijke 

verkeersverbindingen tussen het midden en het zuiden van Nederland. 

Veerponten zijn niet verdwenen en nog steeds belangrijk. Voor gemotoriseerd 

verkeer op een aantal plaatsen en voor voetgangers en fietsers op meer plaatsen. 

Om bij het voorbeeld van het traject Zaltbommel en Gorinchem te blijven. Tussen 

de twee bruggen vaart de autoveerpont Herwijnen-Brakel. Op de Afgedamde Maas 

vaart de autoveerpont Aalst-Veen. Voor voetgangers en fietsers vaart de Veerdienst 

Riveer tevens tussen Gorinchem en een aantal plaatsen in de omgeving. In de 

periode mei tot en met september wordt met een uitgebreidere dienstregeling 

gevaren. 
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Bewoners, recreanten, toeristen en rustzoekers 

Rivierlandschappen zijn in Nederland veelal onderdeel van dicht bewoonde 

gebieden. Niet alleen de rivieren met haar natuur maar eveneens bewoners, 

recreanten en toeristen vormen op de meeste plaatsen in feite een essentieel 

onderdeel van de landschappen. Ze bepalen mede de rust en ruimte, maar ook de 

prettige en gezellige drukte voor anderen. 

Je Verwonderen is niet alleen mogelijk over een mooie zonsopgang bij de rivier. Of 

over vlinders en de vele vogelgeluiden in de uiterwaarden. Vele honderden fietsers 

wachtend op een overtocht met de veerpont in Dieren is ook iets wat opvalt en 

verwondert. 

 

Het maakt verschil met enkele mensen in een natuurgebied te wandelen of dat 

meerdere mensen op dat moment hetzelfde doen. Bij grote aantallen personen op 

een mooie dijk of in en natuurgebied kan dit voor sommige bewoners en bezoekers 

ten koste gaan van gewenste rust en ruimte. Rekening houden met elkaar blijft ook 

dan belangrijk. Tip: Kies niet alleen een zonnige zomerdag in het weekend tussen 

elf en vier uur voor een tocht. Het is dan mogelijk drukker dan gewenst. 

Voor de ultieme rustzoekers is er altijd de mogelijkheid om dagen, tijdstippen en 

plaatsen te kiezen waarop rivierlandschappen zonder meer nog veel rust en ruimte 

hebben in een druk en verstedelijkt Nederland. 

 

____________________ 
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Bronnen en meer informatie: 

Bij het samenstellen en schrijven van deze achtergrondschets is naast eigen 

ervaringen, observaties en fotomateriaal onder meer gebruik gemaakt van: 

 

Websites 

* -www.natinaalpark.nl- 

* -www.np-debiesbosch.nl 

* -www.hollandsewaterlinie.nl- 

* -www.rijkswaterstaat.nl- 

* -www.ruimtevoorderivier.nl- 

* -diverse webpagina’s website Wikipedia- 

* -websites gemeenten- 

* -websites Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en 

    Stichting Natuur en Beheer Landelijkgebied- 

* -www.recreatiemiddennederland.nl- 

* -www.bhic.nl- 

* -www.rivierland.nl- 

* -www.waterschaprivierenland.nl- 

* -www.peilschaalhuisje.nl- 

 

Boeken 

*Rivierenland – Jan van de Kam; Uitgeverij Ploegsma - 1975; 

ISBN 90 216 0046 3 

*Ooibossen – Red R.J.A.M.Wolf e.a.; KNNV Uitgeverij -  2001; 

ISBN 90 5011 115 7 

*Steenfabrieken, Beelden van een veranderend landschap – 

Karin Stadhouders; Uitgeverij Stokerkade – 2011, tweede druk; 

ISBN 97890 79156 092 

*Natuur in Nederland – Frank Berendse e.a.; KNNV Uitgeverij – 2011; 

ISBN 978 90 5011 3762 

 

Meer foto’s 

Zie voor meer foto’s de fotoalbums op de website www-hnsi.nl. Serie foto’s over 

diverse onderwerpen met betrekking tot rivieren en rivierlandschappen worden 

gegeven. 
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Informatie bij de foto’s 

Foto blz. 1; zie informatie bij foto blz. 7 

 

Foto blz. 2: 

Grote drukte aan de IJsel bij de Veerpont Dieren-Olburgen. Honderden fietsers 

willen met de autoveerpont van Dieren naar Olburgen aan de overkant. De foto heb 

ik genomen vanuit de kajak tijdens een tocht in Nederland in augustus 2010. Net 

vertrokken van een camping aan Het Zwarte Schaar (Doesburg) wist ik niet goed 

wat ik zag   . . . honderden fietsers. Snel een foto genomen.  

 

Foto’s blz. 3: 

Twee foto’s van Slot Loevestein. Beide genomen vanaf de Waaldijk in de omgeving 

van Fort Vuren. De bovenste foto bij Fort Vuren in de maand februari, de onderste 

foto in de omgeving van Hoog Dalem in de maand augustus. Duidelijk is het 

verschil in begroeiing tijdens de verschillende seizoenen. op de bovenste foto trekt 

het veerpontje de aandacht, op de onderste foto de sportvisser die in het water 

langs de oever staat. 

 

Foto blz. 4: 

Uitzicht vanaf de kerktoren over de Boven Merwede. De blikveld is richting 

Gorinchem. Linksboven is nog een stukje van de Merwedebrug te zien. 

 

Foto blz. 5: 

Op de foto aan de overkant van de rivier de contouren van het vestingstadje 

Woudrichem. Kerktoren, molen, stadsmuren en stadswallen met de aangrenzende 

behuizing zijn te herkennen. 

 

Foto blz. 7: 

De foto is genomen aan de rivier de Lek bij Ameide. Tijdens een zeer warme 

zomerdag in augustus 2012. Op de voorgrond het Toeristisch Overstap Punt 

Ameide. De twee personen onder de grote paraplu’s gebruiken deze attributen 

ongetwijfeld als zonnescherm. Aan de overkant van de Lek ligt de fietspont 

Ameide-Jaarsveld (Lopik) bij de aanlegsteiger. Rechtsboven is de drukte op het 

dagrecreatieterrein De Salmsteke te zien. 

 

Foto blz. 8: 

Een aantal ganzen lopen in een winters landschap net over het zomerdijkje bij 

Ravenswaaij aan de Lek. Het zijn de lage dijkjes niet zover van de rivier af. Aan de 

horizon zijn de contouren van Wijk bij Duurstede te herkennen. 
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Foto’s blz. 9: 

Twee foto’ s van hetzelfde  uiterwaardengebied langs de Lek tussen Culemborg en 

Beusichem. De opnamestandpunten van de foto’s zijn tegengesteld. De foto’s zijn 

tijdens weken met hogere waterstanden in juni 2013, op dezelfde dag genomen. 

Het melkvee graast nog op de hoger gelegen stukken uiterwaarden. Uiterwaarden 

die al voor een deel zijn ondergelopen. Op de onderste foto is duidelijk te zien dat 

het rivierwater langs de dijk een watergeul heeft gevormd. Tussen de dijk en de 

hoger gelegen weilanden dichter bij de rivier.  

 

Foto blz. 11: 

Foto van de drassige uiterwaarden langs de Neder-Rijn tussen Opheusden en 

Kesteren. Met een groot aantal ganzen. Aan de horizon  de kerktoren van Rhenen 

en de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug in herfstkleuren. De rivier stroomt hier 

aan de voet van de heuvels richting Rhenen en verder naar Amerongen.  

 

Foto’s blz. 13: 

Op de bovenste foto - Herder met schaapskudde in de Brabantse Biesbosch 

Op de onderste foto schaatsijs en schaatspret in de uiterwaarden langs de Lek. In 

januari 2017 bleek het een tot twee dagen mogelijk te zijn om op enkele plaatsen 

in de uiterwaarden te schaatsen. Bovendien waren de weersomstandigheden 

buitengewoon goed; zonnig en nauwelijks wind. 

 

Foto blz. 14: 

Tijdens enkele weken met hogere waterstanden in juni 2013 was de veerstoep en 

de aanmeerplaats van de veerpont Brakel-Herwijnen ondergelopen. De 

autoveerpont heeft enkele honderden meters verderop een aanlegplaats die tijdens 

dergelijke omstandigheden wel gebruikt kan worden. 

 

Foto blz. 18: 

Schoorstenen van steenfabrieken behoren zonder twijfel tot de meest kenmerkende 

elementen van het rivierlandschap. Op de bovenste foto de Neder-Rijn in de 

omgeving van Wageningen. In deze omgeving staan enkele steenfabrieken. 

 

Foto’s blz. 19: 

Op de bovenste foto de aan de het eind van de vorige eeuw gebouwde Martinus 

Nijhoffbrug. De verkeersbrug van de A2 bij Zaltbommel is van veraf in het 

rivierlandschap te zien. Vanaf de brug is er voor fietsers en voetgangers een 

formidabel uitzicht in westelijke richtingen. Over de rivier de Waal, de uiterwaarden 

en de vestingstad Zaltbommel. 

Op de achtergrond is de oude stalen spoorbrug te herkennen. Deze brug dateert  

uit het begin van de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Op de onderste foto een winterlandschap met de stalen spoorbrug bij Culemborg. 

Verder weg is onder de brug door, de autoveerpont Culemborg-Schalkwijk te zien. 
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Foto’s blz. 20: 

Op de bovenste foto het Stuw- en sluiscomplex Amerongen. In de rivier is duidelijk 

sprake van een hogere waterstand. De vizierschuiven zijn geheven. Op de 

voorgrond de toegang tot de sluis. De aanlegsteigers voor de sportboten kunnen 

niet gebruikt worden. Ze staan onder water. Rechts van de vizierschuiven bevinden 

zich de voorzieningen van de waterkrachtcentrale. Deze centrale kan bij dergelijke 

waterstanden volop elektriciteit produceren. 

Op de middelste foto het Stuw- en sluiscomplex Driel. De foto is vanaf de kant van 

Driel genomen. Aan de horizon de beboste Veluwezoom bij Doorwerth en 

Oosterbeek. 

Op de onderste foto het Stuw- en sluiscomplex Lith vanaf de rivier de Maas 

genomen. Op de voorgrond de veerpont. 

 

Foto blz. 21: 

De steur is een grote vis met een lengte van drie meter en soms langer. Deze 

vissoort werd vroeger in de Nederlandse rivieren gevangen. De omgeving van de 

Biesbosch en de omgeving van de IJsselmonding bij Kampen waren tot het begin 

van de vorige eeuw waardevolle visgebieden voor deze vissoort. 

Het ruimtelijk kunstwerk vraagt aandacht voor het verdwijnen van deze vis en voor 

het programma dat in 2012 gestart is om deze vissoort weer terug te krijgen in de 

Nederlandse wateren. Het Kierbesluit Haringvlietsluizen alsook de vismigratie 

tussen Waddenzee en IJsselmeer zal een positieve bijdrage moeten leveren aan de 

terugkeer. 

 

Foto’s blz. 22: 

Een op de weg aangegeven fietsstrook op de dijk langs de Neder-Rijn in de 

omgeving van Maurik. In de verte is de toren van Amerongen te zien. In een 

beboste Utrechtse Heuvelrug aan de overkant van de rivier. 

Op de middelste foto een mooi onverhard fietspad langs de Rijnswaard tussen 

Waardenburg en Neerijnen. Hier bevinden zich grote natuurlijke uiterwaarden langs 

een rivier die hier sterk ingekaderd ligt tussen vele tientallen kribben. 

In Nederland zijn bij elkaar naar schatting honderden kilometers afzonderlijke 

fietspaden langs de rivieren. 

Op de onderste foto wandelaars langs de oever van de Waal, aan de voet van de 

dijk. 

 

Foto’s blz. 23: 

Op de foto staat het peilhuisje afgebeeld dat aan de Waaldijk in de omgeving van 

Herwijnen staat. Vanaf 1874 stond hier een peilhuisje. Begin jaren tachtig is het 

grondig vernieuwd. Het heeft tot 1989 officieel dienst gedaan om de waterstanden 

op deze plek door te geven aan het landelijke meetnet van Rijkswaterstaat. 

Rond 1900 stonden 150 van dergelijke peilhuisjes buitendijks langs de rivieren om 

de gegevens op te meten en door te geven. Dit peilhuisje zou het enige 

overgebleven exemplaar van dergelijke peilhuisjes langs de rivieren zijn. 
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Foto blz. 25: 

Veerboten verlaten bij zonsopkomst de haven in Gorinchem naar andere plaatsen 

aan de rivier.  

 

 

_______________ 
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