
Een onderwater natuurrif die 
lokaal de waternatuur een 
impuls kan geven.

Rifkorven voor
onderwaternatuur

rifkorven met aangroei
(foto Cor Kuyvenhoven)quagga (Dreissena bugensis)

Welke mogelijkheden bieden 
rifkorven?

• Schuilplaats voor jonge vis: Vissen vinden beschutting   
   tegen predatoren (bv. roofvissen of aalscholvers). In  
   de Noordzee vinden ook kreeften en Noordzeekrabben   
   beschutting.

• Aangroei: In het Markermeer zijn de rifkorven volledig  
   bedekt met driehoeksmosselen: dit biedt mogelijkheden  
   voor vogels om voedsel te zoeken. In de Noordzee            
  bestaat de aangroei uit een uitgebreide hard substraat  
   gemeenschap.

• Onderwater landschap: Een toegevoegde recreatieve  
   waarde voor sportduikers behoort tot de mogelijkheden.
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Projecten 

Rifkorven op diverse lokaties:

• de Noordzee
• de Voordelta
• de Belgische windparken C-power en Belwind
• Veldexperiment in de Waterproeftuin van het      
  Markermeer in het kader van Onderzoeks-
  programma Natuurlijk(er) Markermeer – IJmeer



Rifkorven als mosselbanken en 
kraamkamers

Met de aanleg van een natuurrif van zogenaamde 
‘rifkorven’ of ‘rifballen’ krijgt de onderwaternatuur 
de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
Op de betonnen rifkorven kunnen driehoeksmosselen 
groeien en zich ontwikkelen tot mosselbanken. De 
mosselen filteren algen en ander zwevend stof uit het 
water. Rondom de rifkorf kan het doorzicht daardoor 
behoorlijk toenemen. Dit biedt mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van ondergedoken waterplanten. Jonge 
vissen gebruiken het rif als kraamkamer en verschuilen 
zich in en om de rifkorven en tussen de waterplanten. 
De mosselen, vissen en waterplanten zijn vervolgens 
weer voedsel voor diverse soorten watervogels.

Rifkorven in het Markermeer

Naar aanleiding van de achteruitgang van de waternatuur 
in het Markermeer in de afgelopen jaren, zocht 
Rijkswaterstaat maatregelen die de ecologische kwaliteit 
van het Markermeer en IJmeer duurzaam verbete-
ren. Als onderdeel van het innovatieve onderzoeks-
programma Natuurlijker Markermeer - IJmeer (NMIJ) 
zijn veelbelovende maatregelen en innovatieve technieken 
beproefd in de zogenaamde waterproeftuin. Het natuurrif 
van rifkorven van Bureau Waardenburg was één van 
de maatregelen in de waterproeftuin. De 75 rifkorven 
zijn aangelegd nabij de Houtribdijk en vissen maken er 
veelvuldig gebruik van als schuilplaats en als voedselplek. 
Baars, snoekbaars, blankvoorn en zwartbekgrondel 
zwemmen in en om de rifkorven.  

Baars Plaatsen van een rifkorf Mosselbroed


