
De Rijntakken

De Noordelijke IJssel (Sallandse IJssel, IJsseldelta): Een echte zandrivier  
met zowel stromende nevengeulen als stilstaande hanken en hoogwatergeulen. 
Noordelijk van Zwolle steeds meer een moerasriver met laagdynamische 
overstromingsgebied en overloopgebieden.
Voorbeeldprojecten: de Vreugderijkerwaard, de Ossenwaard.

De Zuidelijke IJssel (Midden- en Bovenijssel): Kronkelwaardlandschappen  
met rivierkwelgevoede, stilstaande stroomgeulen; langs de Bovenijssel  
lokaal hanken en nevengeulen. 
Voorbeeldprojecten: de Helbergenstrang in natuurgebied Cortenoever  
als natuurlijke referentie.

De Nederrijn: Een gestuwde rivier waar stromende geulen niet langer 
kenmerkend zijn, maar moeras geulen (soms met kwel) wel; overgangen  
naar hoge gronden.
Voorbeeldprojecten: hoogwatergeul Wageningen, kwelgeul Amerongse 
Bovenpolder.

De Lek: Ten oosten van Hagestein een gestuwde rivier met  
Nederrijnkenmerken. Westelijk ervan een vrij afstromende  
zandrivier met getijdenwerking, gekenmerkt door  
eenzijdige aangetakte zoetwatergetijdengeulen  
en plaatselijk stromende nevengeulen.
Voorbeeldgebieden: De Binnenlek bij De Bol.

Gelderse Poort: Rivierkwel-gevoede  
hoogwatergeulen en uitslijpgeulen,  
langs zandige oeverwallen en rivierduinen.
Voorbeeldprojecten: Millingerwaard.

De Waal: Bij uitstek het riviertraject voor brede,  
stromende nevengeulen over zandige bodems.
Voorbeeldprojecten: Gamerensche Waarden,  
Afferdensche en Deestsche Waarden en Ewijkse Plaat.

Het Maasdal

Getijdenmaas: Een kleine variant van de Benedenwaal met  
stromende nevengeulen en zandige hoogwatergeulen.
Voorbeeldprojecten: de Empelse Waard.

De Bedijkte Maas: Een gestuwd riviertraject met kansen voor  
moerasontwikkeling in afgesneden meanderbochten. 
Voorbeeldprojecten: Keent, Batenburg. 

De Zandmaas (terrassenmaas): een unieke terrassenrivier die van nature  
geen stromende geulen kent en slechts zeer beperkt hoogwatergeulen  
(alleen lokaal in recente overstromingvlakte). In plaats daarvan het riviertrjaect 
voor ondiepe kwelgeulen met helder grondwater langs geologisch bijzondere 
terrasranden en unieke plantengroei. Grondwater leidend in ontwerpen. 
Voorbeeldprojecten: hoogwatergeul Raaijweide; nog geen voorbeeld voor  
handen van een echte kwelgeul.

Maasplassengebied en Bovenmaas: Gestuwde, sterk veranderde riviertrajecten 
met nauwelijks herstel kansen van het oorspronkelijke karakter, met uitzondering 
van de Lus van Linne. Herprofilering van de oevers van de diepe grindplassen en 
ontwikkeling van hardhoutooibos.
Voorbeeldprojecten: aanleg van zandplaten en baaien in de Asseltse Plassen.

De Grensmaas: Onze enige grindrivier; kenmerkt zich door een snelstromende 
hoofdloop met eilanden, geflankeerd door brede grindvlaktes die overgaan in  
hoge leemgronden met hardhoutooibos.
Voorbeeldprojecten: grindvlaktes van Kerkeweerd en Proefproject Meers, 
hardhoutooibos in Koningssteen.
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