RUIMTE VOOR LEVENDE EN LEVERENDE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN DELFTSTOFWINNING
In de afgelopen 25 jaar zijn talrijke projecten gestart of gerealiseerd die blijk geven
van de succesvolle samenwerking tussen de in Coalitie Rivieren Natuurlijk (CRN)
vertegenwoordigde natuur- en milieuorganisaties met de delfstoffenwinningsector.
Voorbeelden liggen o.a. in de Gelderse Poort, langs de Grensmaas en in aangrenzende
binnendijkse gebieden. Van de circa 12.000 hectare die aan nieuwe natuur in het
rivierengebied is gerealiseerd is de delfstoffenwinning bij een substantieel deel betrokken
geweest. Nu een aantal grote projecten hun afronding nadert is de vraag hoe we tot nieuwe
afspraken komen. Gezamenlijk streven: delfstoffenwinningsprojecten dragen in de komende
25 jaar bij aan een aantrekkelijk en ecologisch vitaal rivierenlandschap.
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PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN DELFTSTOFWINNING
illustratieve doorsnede waarin delftstofwinning wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren

de visie ruimte voor levende rivieren , is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte
te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen ,
werken en recreëren . voor de sectoren zes sectoren
delfstofwinning

-

-

woningbouw , recreatie , scheepvaart , landbouw , waterveiligheid en

zijn leidende principes uitgewerkt . meer informatie : levenderivieren . nl

