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1. Inleiding 

 
Deze atlas bevat de detailkaarten – schaal 1 : 25.000 –  van het toepassingsgebied van de Beleidslijn 
grote rivieren. Op deze detailkaarten zijn de volgende gebieden aangegeven: 

- de gebieden waar het ‘stroomvoerende regime’ van toepassing is; 
- de gebieden waar het ‘bergende regime’ van toepassing is; 
- de zogenaamde Artikel 2a Wbr gebieden, zoals deze in het vigerende Besluit rijksrivieren 

zijn vastgelegd1. Dit zijn gebieden die weliswaar deel uitmaken van het rivierbed, maar 
waar geen vergunningplicht inzake de Wbr op rust. Deze gebieden zijn uitgesloten van 
de toetsing aan de Beleidslijn grote rivieren. 

 
De eerste kaart van deze atlas met detailkaarten geeft een overzicht van het hele toepassingsgebied. 
Alle 104 bladen van de detailkaart zijn in het overzicht weergegeven. Door in het bestand te klikken op 
één van deze kaartbladen verschijnt het desbetreffende detailkaart in beeld. Op deze wijze kunnen 
gebruikers snel de voor hen belangrijke kaarten vinden en eventueel op papier afdrukken2. 
 
 
2. Stroomvoerend en bergend regime 
 
De overwegingen die zijn gehanteerd bij het toekennen van het stroomvoerend en het bergend 
regime zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 3.3 van de Handreiking die onderdeel uitmaakt van de 
Beleidslijn grote rivieren. De daar geformuleerde uitgangspunten zijn uitgebreid besproken met de 
meest betrokken bestuurlijke instanties. . De benamingen “stroomvoerend regime” en “bergend 
regime” betekenen niet dat het betreffende deel van het rivierbed, onder maatgevende condities, 
altijd ook daadwerkelijk stroomvoerend of bergend is. Er bestaan geen rivierkundige criteria om dit 
onderscheid voor het gehele rivierengebied eenduidig, en geldig bij uiteenlopende (hoog}-
waterstanden, scherp te kunnen hanteren. Bovendien is het onderscheid een zeer dynamisch gegeven: 
afhankelijk van de (rivierkundige) omstandigheden en of het uitvoeren van (rivierverruimings-) 
maatregelen zullen delen van het rivierbed afwisselend bergend of stroomvoerend kunnen zijn. Er is bij 
het onderscheid tussen beide afwegingsregimes dan ook een pragmatische, kwalitatieve benadering 
gevolgd die heeft geleid tot een robuuste zonering (zie Handreiking, paragraaf 3.3.2). 
 
 
3. Wijzigingen in de detailkaarten 
 
Het rivierbed is geen statisch gegeven. Tengevolge van het uitvoeren van rivierverruimings- en 
andere maatregelen of ontwikkelingen kan de ligging van het rivierbed of van de 
stromingskarakteristieken wijzigen. Zo zullen er in de nabije toekomst bijvoorbeeld door uitvoering 
van maatregelen uit de Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier gebieden aan het 
rivierbed worden toegevoegd. Denk daarbij aan de uitvoering van projecten als voor de Overdiepse 

                                                 
1 Voor alle duidelijkheid: het aanduiden of wijzigen van deze Artikel 2a Wbr-gebieden geschiedt niet in het kader van (het 
wijzigen van) de Beleidslijn grote rivieren. Er zal een apart beleidstraject worden gestart dat in 2007 tot aanpassing van het 
bestaande Besluit rijksrivieren kan leiden. 
2 Een handige mogelijkheid om snel door het bestand te navigeren vind u in Acrobat Reader onder het tabblad “Beeld”. 
Hieronder staat de optie “Ga Naar”. Hiermee kunt u snel naar de eerste of laatste pagina, of naar de vorige of volgende pagina 
bewegen. Tevens kunt u hiermee bij de optie “pagina” zelf een willekeurige, op te geven pagina oproepen. 



Polder of de Noordwaard. Het gebied waarop de Beleidslijn grote rivieren van toepassing is, wordt 
hierdoor uitgebreid. Ook is het denkbaar dat het uitvoeren van rivierverruimende maatregelen 
zodanige invloed heeft op de stromingskarakteristieken van delen van het rivierbed dat er aanleiding 
is om de verdeling van gebieden met het stroomvoerende en het bergende regime aan te passen. 
Dergelijke wijzigingen zullen tot wijzigingen van de detailkaarten in deze atlas kunnen leiden. 
Andere wijzigingen die tot aanpassing van de detailkaarten kunnen leiden, vloeien bijvoorbeeld voort 
uit aanpassingen van het Besluit rijksrivieren. In dat kader kan tot wijziging worden besloten van: 
- de ligging van de Artikel 2a Wbr gebieden; 
- de begrenzing van het rivierbed waar primaire waterkeringen ontbreken. 
Een herziening van het Besluit rijksrivieren wordt verwacht in 2007.  
 
Bij wijzigingen van de kaarten zal hiertoe een besluit worden genomen door de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat. Deze besluiten zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
 
4. De schaal en nauwkeurigheid van de kaarten 
 
De kaarten in deze atlas zijn uitgebracht op schaal 1 : 25.000. Deze kaartschaal correspondeert met 
die van de kaarten die zijn gehanteerd in het Besluit rijksrivieren uit 2001 (Staatsblad 2001, 255). 
Voor de toepassingspraktijk van de Beleidslijn grote rivieren is deze schaal werkbaar gebleken. 

De begrenzing van het toepassingsgebied, van de gebieden met beide toetsingsregimes en van de 
artikel 2a Wbr-gebieden is op schaal 1 : 25.000 nauwkeurig weergegeven. Dit brengt ook bepaalde 
beperkingen met zich mee: uitvergroten naar een grotere schaal (1 : 1000 bijvoorbeeld) kan leiden tot 
afwijkingen. Een goed voorbeeld betreft de aanduiding van de Artikel 2a Wbr-gebieden. Deze 
gebieden zijn vaak reeds lang geleden aangewezen. Vaak was er toen nog sprake van een mindere 
nauwkeurige aanduiding op kaarten. Tevens werden die gebieden aangewezen met de begrenzing tot 
de teen van de dijk; tegenwoordig wordt niet de teen, maar de buitenkruinlijn van de dijk aangehouden 
als begrenzing van het rivierbed. Ook is de ligging van de primaire waterkering – door 
dijkverbeteringswerken, aanleg nieuwe dijktracés et cetera – in veel gevallen gewijzigd. Waar mogelijk 
zijn deze wijzigingen in bijgaande kaarten verwerkt. Bij de herziening van Besluit Rijksrivieren probeert 
men deze nauwkeurigheid te verbeteren. 
 
Gebruiksrechten van de kaart 

De kaartenatlas is gepresenteerd op een achtergrond van 1:25.000. De nauwkeurigheid van de 
begrenzingen sluiten hierop zoveel mogelijk aan. Bij het gebruik van de gegevens in de atlas, 
gedetailleerder dan 1:25.000, ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de gebruiker. De atlas heeft niet 
het doel en de pretentie om de begrenzing op kavelniveau te differentiëren. Hieraan kunnen dan ook 
geen rechten worden ontleend.  
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