
 
 Datum:  12 september 2019 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

 

Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 26 september, 09.30 – 12.00 uur 

Plaats Aan boord Princehof, gelegen bij RWS Verkeerspost Tiel,  

 Echteldsedijk 50, 4005 MA Tiel 

 Parkeren: buiten het hek in de berm 

 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Verslag vergadering 13 juni 2019 Bijlage 1 

Verslag taakgroep (bijlage 1) ter bespreking. 

 

3. Stand van Zaken IRM Bijlage 2 

Korte mondelinge toelichting op de stand van zaken. Wat zou de inbreng van gemeenten 

moeten zijn? 

Ter inspiratie is het boekje  ‘Haven van Werkendam en Integraal Rivier Management’ 

meegestuurd.  

 

4. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 

* Lopende grote projecten (HWBP en rivierverruiming) 

* Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 

 

5. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Volgende vergadering van de taakgroep Rijn/Waal vindt plaats op donderdag 23 januari van 

10.00 – 12.00 uur. De Jaarvergadering 2020 van de VNR is op 2 april 2020. 

 

Vergaderschema 2020 taakgroep Rijn/Waal: 

 

Taakgroep Rijn/Waal 

Dag Datum Tijd Locatie 

Donderdag 23 januari 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Donderdag 18 juni 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Donderdag 24 september 10:00 – 12:00 uur N.n.b 

Jaarvergadering VNR, donderdag 2 april  

 

 

6. WaalSamen, pilot Langsdammen (in de praktijk) bijlage 3 en 4 

WaalSamen is een nieuwe manier van met elkaar samen werken. Alle problematiek rondom 

de Waal, al dan niet riviergebonden, wordt integraal bekeken. Niet de oplossing staat 

centraal, maar de integrale problematiek. Niet Samen Werken, maar Samenwerken is het 

devies. 

Dit devies wordt uitgewerkt in de Pilot Langsdammen, waarbij wordt gekeken naar de 

herinrichting van het zomerbed van de rivier. Het is een grootschalige praktijkproef. 



 
De Waal is door middel van langsdammen opgedeeld in twee stroomgeulen. Een hoofdgeul, 

voor bijvoorbeeld de beroepsvaart, en een nevengeul, met functies die conflicterend zijn met 

de hoofdgeul. Op die wijze kunnen in hetzelfde gebied plant ,dier en mens naast en met 

elkaar leven. 

Met de aanpak WaalSamen en de pilot langsdammen is inmiddels ervaring opgedaan. Een 

samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en wetenschappelijke kennisinstituten voert 

onderzoek uit naar de gevolgen van de langsdammen en de werkwijze. 

Met een vaartocht bekijkt u het 10 km lange prototype langsdam tussen Wamel en Ophemert 

in de praktijk en krijgt een toelichting op de opgedane kennis en ervaring.  

In de bijlagen treft u informatie aan over de ervaring die in 2017 en 2018 gedeeld is. 


