
Rijkswaterstaat en andere water- en natuurbeheerders 
werken samen aan voldoende, schoon water, dat gezond is 
voor mensen, waterplanten en -dieren. Dankzij de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers en nevengeulen krijgen water-
planten, vissen en kleine in ondiep water levende dieren 
weer meer mogelijkheden. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een enorme stimulans.  
Deze richtlijn zorgt ervoor dat de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater in Europa in 2015 goed is en dat we water 
duurzaam gebruiken. 

Wat is er aan de hand?
Na het afsluiten van de grote zeearmen door waterkeringen en 
dammen is het getij grotendeels uit de riviermondingen verdwenen. 
Doordat er weinig uitwisseling meer is tussen zee en rivieren, 
is ook de natuur die hoort bij deltagebieden zeldzaam geworden. 
Daarom ligt het voor da hand om ook naar mogelijkheden voor 
meer deltanatuur te zoeken in de Nieuwe Waterweg waar het 
getij nog wel volop aanwezig is. 
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Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
rijks wateren. De Nieuwe Waterweg is aangelegd in het mondings-
gebied van de Rijn en de Maas en kent een behoorlijk getijverschil. 
De vaarweg is door mensen tot stand gebracht en kan per definitie 
niet de natuurlijke kwaliteiten van een estuarium hebben. 
Rijkswater staat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
rijkswateren en heeft onderzocht hoe ook hier de doelstellingen 
van de KRW zijn te behalen. Eén van de maatregelen is de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers van in totaal 2 kilometer lengte, verdeeld 
over de Landtong Rozenburg en het Gors van de Lickebaert. 

Het gebied
De landtong Rozenburg ligt aan de zuidoever van de Nieuwe 
Waterweg. Het is een oase te midden van de Rotterdamse haven-
bedrijvigheid. Op de landtong zelf en in de directe omgeving 
komen we natuur en grasland tegen. Er liggen fiets- en wandel-
paden en er kan volop worden gerecreëerd. Ten noorden van het 
dorp Rozenburg is de natuur het interessantste. Hier ligt een 
brakwatergors met een mooie afwisseling van nat naar droog en 
van lage naar hoge plantengroei. Zo’n brakwatergetijdengebied 
is zeldzaam in de mondingen van de Rijn en de Maas. Aan de 
noordzijde van de landtong treffen we voornamelijk harde oevers 
aan. Deze oevers zijn interessant voor soorten als echt lepelblad, 
zeekool, tripmadam en wit vetkruid. De landtong Rozenburg 
behoort tot de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

Wat gaat er gebeuren?
Rijkswaterstaat zal de landtong opnieuw inrichten. Rijksaterstaat 
zal tussen de kribben langsdammen aanleggen en zand en slib 
opspuiten om het water ondieper te maken. Zo ontstaan luwe zones 
voor trekvissen. Voor deze maatregelen zijn meerdere varianten 
denkbaar waarvan het optimum van ecologisch effect versus ‘haal - 
baar en betaalbaar’ nog moet worden uitgewerkt. De maatregelen 
dragen niet alleen bij aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water, 
maar ook aan veiligheid en natuur. 

Planning
In de verkenningsfase is onderzocht welke locaties een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de ecologische 
waterkwaliteit. Deze fase is afgerond. In de planstudie die in 2010 
is afgerond is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op basis van deze 
studie is een keuze gemaakt voor een voorkeursvariant die medio 
2011 gereed is voor uitvoering.


