
Nieuwe kennis en instrumenten ter ondersteuning van rivierherstel 

Begrijpen van de oorzaken en 

gevolgen van degradatie en het 

verbeteren van rivierherstel. 

1. REFORM verbetert bestaande 

instrumenten en ontwikkelt 

nieuwe om het succes en de 

kosteneffectiviteit van herstel– en 

mitigatiemaatregelen te 

verbeteren. 

2. Het zal procedures verbeteren en 

ontwikkelen om de biologische 

gevolgen van hydromorfologische 

ingrepen te monitoren met 

grotere precisie en gevoeligheid. 

3. Het voorziet in informatie via een 

herstel WIKI. 

4. Begin 2013 kwamen de eerste 

resultaten beschikbaar om het 

o p s t e l l e n  v a n  K R W 

maatregelenprogramma’s voor de 

REFORM stelt de uitdagingen aan de 

orde, die gepaard gaan met het 

bereiken van de ecologische doelen 

voor rivieren uit de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Het is een 

geïntegreerd onderzoeksproject van 

4 jaar (2011-2015). 

www.reformrivers.eu 
Contactpersoon: Dr. Tom Buijse (Deltares)

tom.buijse@deltares.nl 

Dit onderzoek werd gesubsidieerd door het 

Zevende Kaderprogramma van de Europese 

Unie onder beurs overeenkomst nr. 282656 

Veel Europese rivieren zijn gereguleerd 

in verband met bescherming tegen 

overstromingen,  de scheepvaart, 

zoetwatervoorziening en 

waterkrachtcentrales. Er is onvoldoende 

kennis beschikbaar over de ecologische 

effecten van deze hydromorfologische 

veranderingen, alsook of de effecten 

kunnen worden teruggedraaid of 

http://www.reformrivers.eu/
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V i j f e n t w i n t i g 

partners uit veertien 

landen dragen bij 

aan het succes van 

REFORM.  

REFORM heeft als communicatiedoelstelling het 

vergroten van het bewustzijn van de noodzaak tot 

rivierherstel, alsook de waardering van de voordelen 

daarvan en het toekomstig potentieel.   

REFORM verbindt kennis en knowhow over het natuurlijk functioneren, de 

achteruitgang en het herstel van rivieren, om het beheer van 

stroomgebieden te optimaliseren. 

REFORM ondersteunt de KRW bij het verbeteren van de kwaliteit van rivieren 


