de R i j n
Ou

g

Brug en veerstoep

waarden van Pannerden, Herwen en
Lobith maakt de overheid in 2001
een nieuw inrichtingsplan gericht op
veiligheid en natuur. Burgers, landeigenaren en bedrijven denken mee.

(foto Ger Loeffen)

Nederlanders eensgezind tegen het hoogwater

De Groene Rivier krijgt ruimte voor
water en natuur

Slijkgroen
Doornenburg

Nederland schrikt op van de steeds vaker
optredende hoogwaters. In 1995 doet
zich een bijna-ramp voor. De Rijn, de
Waal en de IJssel kunnen de watermassa’s die dan uit Duitsland op ons af
komen, nauwelijks verwerken. In allerijl
wordt een kwart miljoen mensen
geëvacueerd. De gebeurtenissen leiden
tot een bezinning op de omgang met de
rivieren. Het rivierwater moet weer de
ruimte krijgen, ook in de uiterwaarden.
En in die uiterwaarden moet de oorspronkelijke, vrijwel geheel verdwenen
riviernatuur terugkomen. Voor de uiter-

Deze informatietafel is gemaakt ter gelegenheid van de uitvoering van het Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden (2001 – 2015)
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Het Pannerdensch Kanaal,
en zijn uiterwaard, de Groene Rivier, zijn niet natuurlijk ontstaan.
In de afgelopen drie eeuwen waren het politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
die maakten dat het uitzicht vanaf deze plek telkens weer veranderde.
De uiterwaard onder aan de dijk was oorspronkelijk droog land achter dijken totdat hier zo’n
driehonderd jaar geleden een militaire verdedigingsgracht werd gegraven.
Later veranderde de gracht in het bevaarbare Pannerdensch Kanaal en nog later
in landbouwuiterwaard. Nu wordt de Groene Rivier een waterrijk natuurgebied
dat bij hoogwater de veiligheid waarborgt.

gedeeltelijk in de loop van het
vroegere kanaal. Het water onder
aan de dijk was ooit de gevaarlijke
knik van het Pannerdensch Kanaal.
(rechts) bij hoogwater (foto RWS, RIZA)
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De Groene Rivier (links) en het Pannerdensch Kanaal

Pannerdensche Kop

Om nieuwe invallen vanuit het oosten
af te slaan, legt vestingbouwer
Coehoorn in 1701 een verdedigingsgracht met een verdedigingswal aan.
Dit ‘retranchement’ ligt tussen de Waal
en de nog diepe delen van de Rijn. Tot
ontevredenheid van de handelssteden
aan de Rijn voert de gracht aanvankelijk
geen water van Waal naar Rijn. In 1707
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krijgen de Rijnsteden hun zin. Ondanks
sabotagepogingen van de Waalsteden
lukt het ze de verdedigingsgracht te
verbreden en met de rivieren te
verbinden. Het snelstromende water
schuurt de gracht uit tot de bevaarbare,
diepe loop die het Pannerdensch
Kanaal gaat heten.

De Rijn bij Lobith is sinds enkele eeuwen
zeer onrustig. De rivier verlegt zich en
werpt zandbanken op die de afvoer
richting Nederrijn verhinderen. De van
oorsprong kleine afsplitsing de Waal trekt
steeds meer water. Stroomafwaarts van
Lobith slinkt de eens zo machtige Rijn tot
enkele smalle geulen, die nu nog bekend
staan als de Rijnstrangen of de Oude Rijn.
Handelssteden als Utrecht, Arnhem,
Deventer en Zutphen worden onbereikbaar
voor scheepvaart. De verdediging van de
Republiek valt weg. De vijandelijke Franse
Koning Lodewijk XIV kan in 1672 met
150.000 soldaten de ondiepe geulen bij
Lobith gemakkelijk doorwaden.

De Rijn verzandt
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Mensen waren machteloos tegenover
het verschuiven van de rivieren.
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Loop van de rivieren
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in de toekomst thuisvoelen. Vissen
als Barbeel, Zeeforel en
Rivierdonderpad zijn gebaat bij het
snelstromende water. Op de oevers
schieten bij laagwater pioniers als
Bruin cypergras en Slijkgroen de
grond uit. De door mensen
aangelegde, en steeds weer omgevormde Groene Rivier huisvest dan
oorspronkelijke riviernatuur.
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In 1961 wordt de verzande Oude Rijn met
haar uiterwaarden afgesloten van de rivier.
De jaarlijkse overstromingen zijn verleden
tijd, maar de oude Rijn kan geen
hoogwater meer afvoeren in de richting
van de Rijn en de IJssel. Het Pannerdensch
Kanaal moet dit nu voor zijn rekening
nemen. Rijkswaterstaat verlegt het kanaal,
waardoor een gevaarlijke knik wordt
afgesneden. Naast het kanaal wordt de
‘Groene Rivier’ aangelegd: een langgerekte
groene uiterwaard die bij hoogwater extra
water kan afvoeren. De Groene Rivier ligt
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Franse koning steekt verzwakte oostlinie over

Rivierdonderpad

Leikade

Van verdedigingsgracht
tot kanaal
Nederlandse gewesten bouwen militaire
verdedigingsgracht tussen Waal en Rijn

In de komende tijd wordt in de Groene
Rivier gewerkt aan veiligheid en natuur.
Vanaf 2015 kan de uiterwaard bij hoogwater 1200 m3 per seconde afvoeren, 50%
meer dan voorheen. Daartoe wordt het
maaiveld met 1 tot 7 meter verlaagd. In de
laagste delen ontstaat de Pannerdense
Strang, die ook bij lage waterstanden water
voert. Planten en dieren die zijn aangepast
aan de grillen van de rivier zullen zich hier
al
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Pannerdense Strang in
de Groene Rivier
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Samenwerken aan veiligheid
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De Groene Rivier ontstaat uit verlegging
van het Pannerdensch Kanaal
Ingenieurs maken het landschap geschikt voor grootschalige
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Voormalige uiterwaard

Eensgezind achter economische
wederopbouw
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productie (foto Dienst Landelijk Gebied)
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Reageren op militaire dreiging en
handelsbelangen

Doorgestoken in 1707
Land Caerte van ’t Verenigde Nederland, omstreeks 1710.

Pannerden

rivier wordt afgesloten. De oude
uiterwaarden nemen enorm toe in
agrarische waarde, maar de hoogwaterafvoer verslechtert. Dat heeft
gevolgen voor het Pannerdensch
Kanaal.
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Nederland is verdeeld in autonome steden en gewesten,
allen met andere belangen. (Bibliotheek Wageningen UR)

1961

De besprekingen over het Pannerdensch
Kanaal leiden uiteindelijk tot de oprichting
van de Nationale Dienst voor de
Rijkswaterstaat, in 1798. Ook op andere
terreinen wordt Nederland de eenheidsstaat die we nu kennen.
Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland
in de ban van de Wederopbouw, ook wat
betreft de landbouw. Nederland groeit uit
tot het intensiefste landbouwcentrum van
Europa. Eensgezind richten Nederlanders
hun land, hun rivieren en hun uiterwaarden in naar de eisen van de agrarische
ontwikkeling. In 1961 is het de beurt aan
de verzande Oude Rijn, die geheel van de
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ELTENBERG
Zonnekoning Lodewijk XIV kijkt vanaf de Eltenberg toe op
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de inval van zijn troepen. (Museum voor Moderne Kunst,
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mis. Achter de verzande Oude Rijn,
dwars door de Betuwe, komt een,
voorlopig nog onbevaarbare,
verdedigingsgracht.
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1701
Na de terugtocht van de Fransen, in 1674,
overleggen de Nederlandse gewesten en
steden voor het eerst over grote werken in
de rivieren. Ze hebben een gezamenlijk
belang: de verzande Rijn bij Lobith moet
weer een militaire barrière worden. Maar
verder heerst er tweedracht.
Handelssteden aan de Rijn en de IJssel
willen water in de Rijn zodat ze weer per
schip bereikbaar worden. De Waalsteden,
blij met hun handelsmonopolie, willen de
Rijn afgesloten houden. Pas in 1701, als
Lodewijk XIV opnieuw dreigt binnen te
vallen, bereiken de gewesten een compro-

W

n

ve
Bo

Pannerden
l

aa
W

Lobith
Elten

De Republiek van de Verenigde Nederlanden is in oorlog met Engeland en Frankrijk.
Nederland is sterk op zee, maar de verdediging naar het oosten is zwak en afhankelijk van de rivierlinie van Rijn en IJssel.
De Rijn verzandt en biedt de Nederlanden
nauwelijks meer bescherming. In 1672 lukt
het de Franse koning Lodewijk XIV vanuit
Duitsland met een leger van 150.000
soldaten de verzande Rijn over te steken.
Grote delen van Nederland worden bezet
en geplunderd. Het rampjaar 1672
is een feit.
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Het rampjaar

1672, het rampjaar

