Juryrapport NGB-Natuurprijs: nominatie van voorgedragen projecten
21 nov 2018
Met natuurprojecten dragen bedrijven, organisaties en burgers bij aan natuur waar de maatschappij
om vraagt. Uitgevoerde projecten stimuleren nieuwe initiatieven; opgedane kennis en ervaring bij de
uitvoering van de projecten effenen de weg voor een succesvolle uitvoering van nieuwe initiatieven.
Goede voorbeelden inspireren.
Het Netwerk Groene Bureaus wil natuurprojecten laten zien waar zijn leden bij betrokken zijn en waar
zij trots op zijn, met als doel met de resultaten, de opgedane ervaringen én beschrijving van het
opgedane werkplezier nieuwe initiatieven te stimuleren. Voor het meest inspirerende natuurproject
stelt het Netwerk Groene Bureaus de NGB-Natuurprijs beschikbaar.
Voor de NGB-Natuurprijs zijn achttien natuurprojecten voorgedragen. De projecten zijn opgenomen in
de bijlage. Voor de selectie van projecten is onder meer gekeken naar de inspiratie die uitgaat van de
locatie, de gecreëerde ecologische en maatschappelijke voorwaarden voor natuur, het uiteindelijke
natuurresultaat, de relatie met het provinciaal natuurbeleid - als concretisering van de
maatschappelijke vraag naar natuur - en het werkplezier van de NGB-leden.
De NGB-Natuurprijs wordt 30 januari 2019 uitgereikt door de heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde
van de provincie Noord-Holland. De toekenning van de prijs wordt gebaseerd op de verdere
uitwerking van de nu genomineerde projecten.
De jury wordt gevormd door:
• Kees Bastmeijer, Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg
• Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer
• Wiel Poelmans, Programmacoördinator biodiversiteit, Provincie Noord-Brabant
• Thijs Sanderink, Beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland
• Menko Wiersema, Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland
en wordt ondersteund door het secretariaat van het Netwerk Groene Bureaus.
De jury heeft twaalf projecten genomineerd voor de NGB-Natuurprijs voor het meest inspirerende
natuurproject:
1. Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid
2. Bio-morfologische kaart
3. De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard
4. Dwarsligger faunapassage (DFP)
5. Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht
6. Hoogveenherstel Fochteloërveen
7. Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen
8. Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid
9. Natuurontwikkeling De Groene Grens
10. Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
11. Waterdunen
12. Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring, burgerparticipatie en communicatie
De overwegingen zijn hieronder opgenomen.
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Genomineerde projecten (in alfabetische volgorde)
1. Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid
Carolien van der Ziel, Royal HaskoningDHV, carolien.van.der.ziel@rhdhv.com, www.rhdhv.com
Het project laat zien dat ook gebieden waarvoor lange tijd een toekomstperspectief ontbreekt, op
inspirerende wijze grootschalig en integraal te ontwikkelen zijn. De aanpak leidt tot veelzijdige nieuwe
natuur en mogelijkheden tot gebruik van die natuur.
2. Bio-morfologische kaart
Edwin Witter, Econsultancy, Witter@econsultancy.nl, www.econsultancy.nl
Het project laat zien hoe leuk en onverwacht bestaande natuurwaarden in kaart te brengen zijn als
basis voor gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. Op inspirerende wijze wordt natuur zichtbaar gemaakt.
De kaart kan binnen het nieuwe omgevingsbeleid als integratiekaart naast erfgoedkaarten een rol
gaan spelen.
3. De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard
Cornel van der Kooij, Movares, cornel.vd.kooij@movares.nl, www.movares.nl
Het project laat zien dat de inzet van geavanceerde maaktechnieken kan leiden tot optimaal gebruik
van ecologische informatie over soorten. Ook leidt het gebruik van 3d-printers voor het aangaan van
ecologische uitdagingen tot een meer technologisch imago van de natuurbeheer wat technologisch
geïnteresseerden kan betrekken bij natuurbeheer. Het project verbindt de technische wereld met het
natuurbeheer.
4. Dwarsligger faunapassage (DFP)
Cornel van der Kooij, Movares, cornel.vd.kooij@movares.nl, www.movares.nl
Het project laat zien dat ook in situaties waar andere belangen dan natuur prevaleren - in dit project
de veiligheid van het treinverkeer - ruimte voor biodiversiteit is te creëren. Goede samenwerking
tussen ecologen en technische disciplines leidt tot producten die aan lastig combineerbare vereisten
voldoen.
5. Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht
Mascha Visser, Bureau Waardenburg, m.m.visser@buwa.nl, wwwbuwa.nl
Het project laat zien dat natuuropgaven te koppelen zijn aan (bijna) elke andere maatschappelijke
wens, in dit geval de aanleg van een fietsverbinding. De combinatie van meerdere maatschappelijke
belangen leidt tot verrijking van elk afzonderlijk belang. Met het succesvol betrekken van de bewoners
is lokaal draagvlak gecreëerd voor de aangebrachte voorzieningen.
6. Hoogveenherstel Fochteloërveen
Reinoud Kleijberg, Arcadis, reinoud.kleijberg@arcadis.com, www.arcadis.com
Het project laat zien dat ook in gebieden die vanouds veel aandacht krijgen van beheerders,
vernieuwing mogelijk is. Gedurfde toepassing van robuuste innovatieve technieken in kwetsbare
natuurgebieden leidt tot resultaat.
7. Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen
Wouter Lengkeek, Bureau Waardenburg, w.lengkeek@buwa.nl, www.buwa.nl
Het project laat zien dat in een gebied met veel op het oog tegenstrijdige maatschappelijke belangen
en met een lange historie van conflicten, in goed overleg (toch) biodiversiteit te creëren is. Een vanuit
enthousiasme begonnen, innovatief project. De aanpak heeft grote potenties voor de biodiversiteit van
vergelijkbare gebieden.
8. Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid
Luc Bruinsma, Tauw, luc.bruinsma@tauw.com, www.tauw.com
Het project laat zien dat het betrekken van lokale partijen tot goed resultaat (waaronder
natuurresultaat) kan leiden, ook waar grote maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid in het
geding zijn. Een grootschalige ingreep met groot natuurrendement, met een sterk ontwikkelde
educatieve kant, enthousiast uitgevoerd, procesmatig interessant en sterk.
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9. Natuurontwikkeling De Groene Grens
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans - Limes Divergens, hoogerwerf@natuurbalans.nl,
www.natuurbalans.nl
Het project laat zien dat het verlaten van schijnbaar vastliggende uitgangspunten (gemeentegrenzen)
kan leiden tot de benutting van al aanwezige goede abiotische condities voor natuur. Maatwerk ter
plekke in plaats van planning achter het bureau creëert hogere natuurwaarden. Innovatief door
maatwerk in de uitvoering en gemeentelijke samenwerking. De natuurwinst is indrukwekkend en geeft
energie en inspiratie.
10. Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Dirk van Pijkeren, Laneco, dvpijkeren@laneco.nl, www.laneco.nl
Het project laat zien dat biologische bestrijding met beschermende soorten op eenvoudige wijze
mogelijk is. Op een locatie waar veel mensen zich direct bij betrokken voelen (hun voetbalveld) wordt
de praktische betekenis van biodiversiteit beleefbaar gemaakt, van belang voor maatschappelijke
betrokkenheid bij natuur. Een project met potentie voor brede toepassing.
11. Waterdunen
Arjan Schoenmakers, BTL Advies, Arjan.Schoenmakers@btl.nl, www.btl.nl
Het project laat zien een samenloop van meerdere belangen kan leiden tot gebiedsontwikkeling
waarin natuur een leidende rol speelt. Deze natuur kan de drager zijn van regionale economische
ontwikkeling én bijdragen aan de instandhouding van beschermde soorten en habitats. Een duidelijke
plus voor natuur en invulling van het spanningsveld tussen de ontwikkeling van recreatie en van
natuur.
12. Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring, burgerparticipatie en communicatie
Bas van den Dries, Arcadis, bas.vandendries@arcadis.com, www.arcadis.com
Het project laat zien dat door inventief gebruik van beschikbare data burgers, inclusief de minder
eenvoudig te bereiken jongere generaties, direct bij natuur te betrekken zijn. Zowel actief door te laten
deelnemen bij de interpretatie van de data als meer passief door natuurbeleving dicht bij huis mogelijk
te maken. Daarmee wordt het draagvlak voor natuur verder vergroot, ook voor de langere termijn.
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Bijlage: voorgedragen projecten
Genomineerde projecten (in alfabetische volgorde)
1. Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid
Carolien van der Ziel, Royal HaskoningDHV, carolien.van.der.ziel@rhdhv.com,
www.rhdhv.com
2. Bio-morfologische kaart
Edwin Witter, Econsultancy, Witter@econsultancy.nl, www.econsultancy.nl
3. De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard
Cornel van der Kooij, Movares, cornel.vd.kooij@movares.nl, www.movares.nl
4. Dwarsligger faunapassage (DFP)
Cornel van der Kooij, Movares, cornel.vd.kooij@movares.nl, www.movares.nl
5. Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht
Mascha Visser, Bureau Waardenburg, m.m.visser@buwa.nl, wwwbuwa.nl
6. Hoogveenherstel Fochteloërveen
Reinoud Kleijberg, Arcadis, reinoud.kleijberg@arcadis.com, www.arcadis.com
7. Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen
Wouter Lengkeek, Bureau Waardenburg, w.lengkeek@buwa.nl, www.buwa.nl
8. Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid
Luc Bruinsma, Tauw, luc.bruinsma@tauw.com, www.tauw.com
9. Natuurontwikkeling De Groene Grens
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans - Limes Divergens, hoogerwerf@natuurbalans.nl,
www.natuurbalans.nl
10. Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Dirk van Pijkeren, Laneco, dvpijkeren@laneco.nl, www.laneco.nl
11. Waterdunen
Arjan Schoenmakers, BTL Advies, Arjan.Schoenmakers@btl.nl, www.btl.nl
12. Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring, burgerparticipatie en communicatie
Bas van den Dries, Arcadis, bas.vandendries@arcadis.com, www.arcadis.com
Overige projecten (in alfabetische volgorde)
13. Bloemrijk Loven
Luuk de Vetten, Geofoxx, l.devetten@geofoxx.nl, www.geofoxx.nl
14. Inrichtingsplan Gulperberg: Op-en-Top
Jeroen Verbeek, Bureau Verbeek, jverbeek@bureauverbeek.nl, www.bureauverbeek.nl
15. Met industriële zandwinning riviernatuur maken
Marcel Bonder, Ecoplanning (kandidaat voor het NGB), marcelbonder@eco-planning.nl,
www.eco-planning.nl
16. Reclamemast A2 Utrecht
Danny Meriën, SAB, Danny.Merien@sab.nl, www.sab.nl
17. Stadswaterscans in Utrecht voor Winnet
Michiel Wilhelm, Tauw, michiel.wilhelm@tauw.com, www.tauw.com
18. Succesvolle weidevogelcompensatie Land van Maas en Waal
Lidia Gerrits, De Groene Ruimte, lidia.gerrits@dgr.nl, www.dgr.nl
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Archipel de Marker Wadden;
van ecologische droom naar unieke
realiteit

In september dit jaar is deze unieke natuurparel geopend voor het publiek. Hier kan je
naar hartenlust vogels observeren en komt het waddengevoel naar boven. De 600 hectare
aan nieuwe natuur zorgen voor een enorme verbetering van de ecologie en
samenlevingsmaatschappij in het Markermeer.
Wij zijn enorm trots op de bijdrage die wij hebben kunnen leveren aan de realisering van dit
natuurproject. Mede omdat dit natuurproject één van de grootste van Nederland is, en daarmee van
Europees niveau. We hebben veel geleerd van de samenwerking tussen de verschillende partijen en
de innovatieve aanpak. Dit is nog maar het begin! We hopen dan ook dat uiteindelijk het totale plan
wordt uitgevoerd, zodat er een archipel van Enkhuizen tot Lelystad ontstaat die nog een paar keer zo
groot is als de huidige eilandengroep. Hiermee zou de bijdrage aan de natuurkwaliteit van het
Natura2000 gebied Markermeer nog verder vergroot worden.
Natuur- én maatschappelijk rendement
Met dit project is niet alleen de ecologie van het Markermeer verbeterd en meer biodiversiteit
gecreëerd, maar het project draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, menselijke
gezondheid, verbetering van het waterbeheer, economische vestigingsklimaat en andere
maatschappelijk functies.
De problemen van het Markermeer werden vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid slib die
zich als een verstikkende deken over de bodem van het meer werd verplaatst. Eén van de doelen van
de Marker Wadden was dit slib te gebruiken voor het bouwen van de eilanden. Die eilanden zorgen
vervolgens ook weer voor immobilisatie van slib in de luwtes van de eilanden. Het slib is de
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bouwsteen voor de natuur geworden, dit betekent lagere bouwkosten omdat er geen aanvoer van
materiaal noodzakelijk is. Zo gaan realiseren van nieuwe natuur en verbetering van de kwaliteit van
het Markermeer samen. Deze aanpak is op zo’n grote schaal nog nergens toegepast in de wereld en
is daarmee echt innovatief. Probleemoplossing en ambitie komen hiermee samen in dit
vogelparadijs.
Gecreëerde habitats
Binnen dit project zijn er verschillende (provinciale) habitats gecreëerd, zoals; getijdennatuur,
eilanden en slikken, platen en laag schor, rietmoeras en ooibossen, maar ook kranswierwateren en
kreeknatuur. Er is hoog-dynamische natuur met een gevarieerde reeks aan habitats aangelegd die
voor veel water- riet- en moerasvogels een broed- of foerageerhabitat gaan bieden. Er zijn sinds de
aanleg op verschillende momenten dan ook al hoge aantallen vogels waargenomen. De verwachting
is dat het een waar vogelparadijs gaat worden, met name voor reigerachtigen, steltlopers,
watervogels en moerasvogels. Om dit voor bezoekers beleefbaar te maken zijn er ook diverse
recreatieve voorzieningen, zoals een vlonderpad en een kijkhut zorgvuldig ingepast.

Onze bijdrage
De visie en ambitie van Natuurmonumenten met daarnaast de brede expertise van Royal
HaskoningDHV vormde een cruciale combinatie om dit project te kunnen realiseren. Logischerwijs
moest er veel in korte tijd gebeuren, maar door in vroeg stadium al goede keuzes te maken voor
bijvoorbeeld de locatie kan ook geconstateerd worden dat inspanningen beperkt zijn gebleven. Met
de gekozen locatie voor Marker Wadden zijn veel potentiele problemen voorkomen: de locatie lag
relatief ver van de bewoonde gebieden, buiten de vaarroutes voor de beroepsvaart en ver van de
drukke recreatieve vaarroutes, niet op het waardevolle Enkhuizerzand en in een gebied waar de
sliblaag over het algemeen omvangrijk is. Daarnaast is er goed contact gehouden met diverse
stakeholders, zoals; de beroepsvisserij, recreatie, gemeenteraden, bevolkingen in de directe
omgeving, kennisinstituten en ander NGO’s. Hierdoor waren er weinig bezwaren vanuit de omgeving
en maximaal resultaat om het slibprobleem van het Markermeer op te lossen.
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Royal HaskoningDHV heeft de visie omgezet in daadwerkelijke uitvoeringsplannen, wij hebben
ontwerpen nader gedetailleerd, alle wettelijke procedures zoals bestemmingsplannen, m.e.r.,
benodigde vergunningen, contract aannemer, aanbesteding en selectie aannemer uitgevoerd voor
Natuurmonumenten, zodat een snelle realisatie mogelijk was. De snelle doorlooptijd van de
procedures is best wel uniek voor zo’n project. Wat het werk extra bijzonder maakte was dat de
vergunningsprocedures parallel liepen aan het aanbestedingstraject. De vergunningen vragen een
zekere mate van concreetheid, terwijl middels dialooggesprekken de aannemers juist gevraagd
werden creatief mee te denken hoe er met een vast bedrag (33 miljoen) zoveel mogelijk natuur
gerealiseerd kon worden. In de EMVI-criteria werd daarnaast veel gewicht gegeven aan de
ruimtelijke kwaliteit en innovatieve oplossingen die het straks ook mogelijk maken om nog meer
eilanden te creëren. Uiteraard gingen de dialooggesprekken daardoor ook grotendeels hierover en
voorts over enkele grote risico's die moesten worden beheerst, te weten de bodemdaling die bij een
ophoging van ruim 4 m onvermijdelijk was, en de risico's van erosie van de deels voorgeschreven
zachte randen.
Succesfactoren waren:
➢ Een wenkend perspectief verbindt positief. Een groot vogeleiland van internationale allure
en op innovatieve wijze gemaakt. Gaan voor een mooi doel waar ook de omgeving
enthousiast van wordt.
➢ Samenwerken vanuit vertrouwen werk stimulerend. Op projectinhoud is iedereen
uitgedaagd om te zoeken naar maximale bijdrage in doelen en synergie
➢ De werkwijze van grof naar fijn te hanteren, parallel op alle thema’s in korte slagen geeft
echte integratie van aspecten, belangen en inzichten.
Financiering
Het project (deze eerste fase) is gefinancierd vanuit het
Droomfonds van de Nationale Postcode loterij en later door
medefinanciers en samenwerkingspartners Rijkswaterstaat.
Het project kent geen wettelijke verplichting vanuit het
Natuurbeleid/ Wet-Natuurbescherming.
Betrokken partijen/mede financiers in dit project waren:
Natuurmonumenten, Rijkwaterstaat, provincie Flevoland,
Ministeries EZ en I&M. Royal HaskoningDHV is trotse sponsor
van de beheerboot Marker Wadden 1.
Voor meer informatie zie ook de volgende websites:
➢ https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/markerwadden

➢ https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/marker-wadden

Marker Wadden is niet opgepakt
als het aanpakken van een
probleem maar vanuit de ambitie
om een droom, een wenkend
perspectief - een prachtig
volgelparadijs- te realiseren. Met
dat wenkend perspectief wordt
ook het belangrijkste probleem
van het Markermeer aangepakt,
waarbij de drive van
Natuurmonumenten om iets moois
voor elkaar te krijgen positief en
inspirerend op ons en anderen
heeft gewerkt.

Locatie: Markermeer, vlak naast de Houtribdijk
Voor meer projectinformatie:
Contract en realisatie; René Assen, rene.assen@rhdhv.com, +31 6 46241992
Procedures en vergunningen; Paul Eijssen, paul.eijssen@rhdhv.com, +31 6 50213428
Voor de prijsvraag; Carolien van der Ziel, carolien.van.der.ziel@rhdhv.com, + 31 6 29556158
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Bio-morfologische kaart
Uitleg en Methode
Inleiding
Bio-morfologie; de koppeling tussen de uiterlijke verschijningsvorm van het landschap en de soortenrijkdom. De gemeente Ede is een grote gemeente met een rijke
variatie aan landschappen; van de hoge droge Veluwe, tot de vochtige lage Gelderse Vallei. Elk landschap draagt haar steentje bij is de totale soortenrijkdom. De
aanwezigheid van de soorten is echter niet willekeurig. Allerlei factoren bepalen of een bepaalde plek in het landschap geschikt is voor een plant- of diersoort. Zo
kunnen reliëf, bodemsoort en de diepte van het grondwater voorspellend zijn voor de plaatsen waar vegetatie en fauna zich kan ontwikkelen.
De gemeente Ede heeft Econsultancy gevraagd om op een laagdrempelige manier voor “niet-ecologen” inzichtelijk te maken wat de stand van de biodiversiteit is
binnen haar grondgebied. Daarbij gaat het niet om de soorten in de natuurgebieden maar juist om het stedelijk gebied en het agrarische buitengebied. De doelstelling
van deze inventarisatie is bovenwettelijk en moet mensen enthousiast en bewust maken over de rol biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. De kaart wordt
daarnaast gebruikt om een vinger aan de pols te houden; periodiek wordt de biodiversiteit opnieuw geïnventariseerd. Verder wordt de kaart gebruikt als “kapstok”
om ideeën aan te dragen als het gaat om ontwikkelmogelijkheden.
De kaart is voor een ieder te raadplegen op https://geo.ede.nl/index.php?@Bio-morfologische-kaart

Het belang van biodiversiteit
Biodiversiteit is een term die wordt gebruikt om de rijkdom aan plant- en diersoorten weer te geven. Deze verscheidenheid aan soorten is voor
de mens onmisbaar, denk maar eens aan de productie van zuurstof, de afbraak van dode planten en dieren en de bestuiving van planten. Veel
bouwmateriaal, voedsel, brandstof, grondstoffen en medicijnen zijn afhankelijk van biodiversiteit.
De soortenrijkdom is een goede graadmeter voor een gezonde en leefbare omgeving. De gemeente Ede staat in de top 3 van Nederlandse
gemeentes met de hoogste soortenrijkdom. Ook voor de inwoners van de gemeente zijn er functies in de openbare ruimte waarbij de aanwezigheid van groen meetelt.
Denk maar aan eens aan verkoeling door bomen en de opvang van een teveel aan regenwater in een door klimaatverandering veranderd weerbeeld.

Doelstelling
Het doel van de kaart is om op een simpele en doeltreffende manier de
biodiversiteit van de gemeente Ede in Beeld te brengen. Natura 2000gebieden, zoals de Veluwe, zijn buiten beschouwing gelaten. Door het
onderscheiden van bio-morfologische eenheden kunnen uitspraken worden
gedaan over het belang van een gebied voor plant- en diersoorten, op basis
van aanwezigheid van leefgebied. Het in kaart brengen van biodiversiteit heeft
voor de gemeente Ede veel voordelen. De natuur reageert sterk op
veranderingen in de omgeving. Veranderingen in soortensamenstelling of het
verdwijnen van kritische soorten zijn waarschuwingen dat bestaande
systemen niet meer goed functioneren. Het kan door de gemeente Ede
worden gebruikt om het beleid aan te passen en maatregelen te treffen.

Methode
In totaal zijn er zo’n 160 eenheden onderscheiden. Per eenheid is een beschrijving van het gebied opgesteld en aangegeven wat de bijzondere kenmerken zijn waarom bepaalde soorten er leven. Hierdoor kan in het beleid
rekening gehouden worden met deze bijzonderheden. Hierbij is per eenheid
een analyse gemaakt van de daadwerkelijk waargenomen soorten, zoals ze
zijn opgenomen in de NDFF in de afgelopen 10 jaar. Al deze gegevens zijn via
een webapplicatie te raadplegen, middels “factsheets”. Binnen de gemeente
Ede zijn er grofweg twee aparte werelden onderscheiden: het buitengebied en
het stedelijk gebied. De factsheets van deze twee zijn op een verschillende
manier tot stand gekomen en worden hierna nader besproken.

Ede stad; opgedeeld in bio-morfologische eenheden

Ambassadeurs
Per eenheid is een beschrijving gegeven van de meest kenmerkende eigenschappen op
het gebied van ecologie. Als representant daarvan is een “ambassadeur” aangewezen. De
ambassadeur kan worden gezien als de vertegenwoordiger van het gebied. Deze soort is
karakteristiek voor het gebied en vertegenwoordigd ook andere soorten die in deze
kenmerkende omstandigheden leven. ‘Kom je aan het gebied, dan kom je ook aan de
ambassadeur’. Daarnaast kan de soort ook goed worden ingezet als educatiemiddel in
het gebied. De gemeente Ede heeft veel ambassadeurs; eekhoorns, huismussen, gewone
dwergvleermuizen en zelfs boommarters komen aan bod.
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Ede Stedelijk gebied
Binnen de stad zijn de bio-morfologische eenheden onderscheiden op basis van een aantal uiterlijke kenmerken die van invloed zijn op de biodiversiteit. Op deze
wijze is de stad opgeknipt in ruim 80 verschillende bio-morfologische eenheden.
De volgend kenmerken zijn gebruikt:
De functie
Jaar van ontwikkeling
De dynamiek
Verhouding groen/grijs/blauw
Verschillende functies als wonen, werken en openbaar groen zijn van belang. Door de “groene aders” die
door de stad lopen zijn bossoorten van de Veluwe in de gelegenheid om zich ook in het lager gelegen
deel van de stad te vestigen. Lijnvormige elementen als spoorlijnen, bomenrijen en ecologische
beheerde wegbermen zijn hierbij belangrijk. In het westelijk deel van de stad zijn watervogels en soorten
uit boerenlandschap nog te vinden op bedrijventerreinen.
De leeftijd van de staddelen is belangrijk voor de bouwstijl. Zijn en in de wijken spouwruimtes aanwezig,
of een bepaald type dakpan waar vleermuizen gebruik van kunnen maken om te verblijven?
Dynamiek; nieuwe ontwikkelingen, waarbij grondwerkzaamheden plaatsvinden trekken tijdelijk nieuwe
soorten aan. Soorten die broeden op kale grond of in zandheuvels, of planten die snel kunnen groeien
op omgewerkte bodems.
De verhouding tussen groenvoorzieningen, grijs van bebouwing en verharding en het aandeel wateroppervlak is procentueel in beeld gebracht. Wijken met veel water
en groen zullen meer verschillende soorten herbergen dan locaties met veel bebouwing.

Waarnemingen

Score biodiversiteit

De NDFF is de Nationale Databank Flora en Fauna, waarin alle doorgegeven
waarnemingen zijn verzameld. Van al deze waarnemingen, van enkele tot
soms wel duizenden waarnemingen in een eenheid, is gekozen om per
soortgroep de 5 meest karakteristieke soorten aan te geven. Uitzondering
hierop vormen de soorten van de Nederlandse Rode Lijst. Dit zijn soorten
die in hun voortbestaan worden bedreigd. Als deze soorten in de eenheid
voorkomen, dan zijn sz allemaal vermeld in de factsheet

In het stedelijk gebied heeft elke eenheid een score gekregen voor de biodiversiteit. Deze score is als volgt tot stand gekomen op basis van het percentage
water+ groen, het aantal soorten per hectare en het totaal aantal soorten. Voor
een aantal gebieden geldt dat er weinig waarnemingen van soorten zijn, terwijl
er een hoge biodiversiteit wordt verwacht. Het zijn dan vaak terreinen die niet
openbaar toegankelijk zijn.

Gebiedsnaam

Ambassadeur

Kenschets van het gebied
Beschrijving ambassadeur

Foto ambassadeur

Uiterlijke
gebiedskenmerken

Totaal aantal
waargenomen
soorten en score van
de biodiversiteit van
de eenheid in het
stedelijk gebied
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Wat is er bijzonder aan het
gebied en welke soorten komen
er zoal voor?

Afbeeldingen die kenmerkend
zijn voor het gebied

Top 5 karakteristieke soorten
per soortgroep

Ede Buitengebied
In het buitengebied zijn de bio-morfologische eenheden op een andere manier onderscheiden dan het stedelijk gebied. In het buitengebied spelen de zogenaamde
abiotische kenmerken van het gebied een grote rol. Het gaat daarbij om factoren als de bodemsoort, het reliëf en het grondwater. De biomorfologische eenheden
in het buitengebied vallen in grote lijnen samen met de landschappen die zijn te onderscheiden aan de hand van de periode waarin de ontginning heeft
plaatsgevonden. Daarnaast is het aanwezige habitat van belang en de bijbehorende soorten.
De keuze van de indeling van de bio-morfologische eenheden
De keuze voor de eenheden in het buitengebied zijn gebaseerd op de abiotische, maar ook de biotische kenmerken
van het gebied. Omdat er veel factoren meespelen, is het historisch gebruik van het gebied uiteindelijk leidend
geweest. Op de oude kaart uit 1850 is het landschap, dat bij bepaalde abiotische omstandigheden hoort, nog goed
zichtbaar. Zo water er heidevelden op de zandgronden, veengebieden in de lager gelegen delen en oude landbouwenclaves met eerdgronden te vinden. Na de ontginning, de ruilverkaveling en ontwatering van veel gebieden is het
landschap enorm veranderd, maar oude patronen zijn vaak nog zichtbaar. Deze patronen zijn nog zichtbaar in de
verkaveling van de gebieden, de kleinschaligheid en de aanwezigheid van houtsingels en boerderijen. Deze landschapskenmerken vormen de basis van het leefgebied van veel verschillende soorten die daarvan afhankelijk zijn.
Op locaties waar vroeger hooilanden hebben gelegen, of vochtige heideterreinen, zijn nu ontwikkelingsmogelijkheden
voor natuur. In het buitengebied van Ede is een aantal gebieden aangewezen voor het Gelders Natuurnetwerk. Eén
van de kernkwaliteiten van de Gelderse Vallei is de samenhang in bosjes, natuur, landschapselementen, schraallandjes
en beken in een gordel langs de westrand van de Veluwe in intensief bewoond dekzand- en kampenlandschap. In een
aantal biomorfologische eenheden binnen het netwerk is natuur gerealiseerd, dat bestaat uit schrale vegetaties,
poelen, struweel en bomen. Moeras- en watervogelbiotoop en schrale graslanden vormen ontwikkelingsdoelen die
uitstekend zijn te realiseren op locaties war vroeger ook dergelijke biotopen aanwezig waren. Als de voedselrijke
toplaag van de bodem wordt verwijderd, kunnen heidezaden van honderd jaar oud weer ontkiemen. Dat locaties met
nieuwe natuur snel ontdekt worden is goed te merken aan het aantal (vogel)soorten van de Rode Lijst die in de
gebieden zijn gezien. Alle soorten van de Rode Lijst zijn opgenomen in de factsheets. In tegenstelling tot het stedelijk
gebeid, heeft de biodiversiteit in het buitengebied geen score gekregen. De biotopen in het buitengebied zijn zo
verschillend, dat er veel diversiteit is in de soorten zelf, waardoor de kwantiteit van het aantal soorten een minder
belangrijke rol speelt dan in het stedelijke gebied. Elk gebied heeft haar eigen bijzonderheden met de daarbij
behorende karakteristieke soorten.

De geboorte van de bio-morfologische kaart voor het buitengebied van Ede
Aan de hand van een voorbeeld kan de koppeling tussen de uiterlijke verschijningsvorm van het
landschap en de soortenrijkdom het beste worden uitgelegd.
Een mooi voorbeeld is de Kraats; een lang gerekte eng die zich uitstrekt vanaf Bennekom in
westelijke richting. Het gebied is door jarenlange bemesting door stalmest steeds verder opgehoogd en ligt daardoor hoger dan de omgeving. Hierdoor is een donkere eerdlaag in de bodem
ontstaan van voedselrijke aarde. Door het historisch landbouwkundige gebruik zijn er oude
boerderijen in het gebied.
Als ambassadeur van de eenheid is de ooievaar gekozen die in het gebied voorkomt. De
ooievaar is een opvallende verschijning die al sinds mensenheugenis in dorpen en velden te
vinden is. Menselijke bouwwerken worden als broedplaats verkozen, bijvoorbeeld op een dak
van een oude boerderij of tegenwoordig op een nestpaal. Volgens oude volksverhalen is de
ooievaar brenger van geluk en nieuw leven. Door de lange agrarische geschiedenis van het
gebied, is ook de ooievaar met het landschap van de Kraats en de mensen verbonden. De
ooievaar zoekt haar voedsel in de weilanden, net als veel andere vogelsoorten. Op de dikke
eerdgronden zijn goed mollen te vangen. Mollen houden van eerdgronden door de goed
vergraafbare bodem waarin ze gangen kunnen graven. Landschapselementen als houtsingels
typeren het landschap en zijn van belang voor allerlei soorten. In de factsheet worden de
relevante soortgroepen die in het gebied voorkomen beschreven en worden bijzondere soorten
uitgelicht. Hierbij staat de koppeling tussen de uiterlijke verschijningsvorm het landschap en het
belang daarvan voor deze soorten centraal.
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Natuurprijs Netwerk Groene bureau’s
Titel: Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard
Door: Camiel Dijkers (Movares)
Datum: 5 nov. 2018

De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard
Wat hebben we gedaan?
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden HDSR is samen met Movares al even onderweg met het
onderwerp vismigratie. In 2014 zijn we gestart met een innovatieproject. Dit innovatieproject, waar
zowel door HDSR als door Movares innovatiebudget in is gestoken, leidde tot extra inzicht in het
functioneren van een De Wit passage. Momenteel heeft Movares opdracht voor het realiseren van de
eerste 3D-geprinte De Wit passage ter wereld.
Het idee van de modulaire, modelmatig ontworpen en 3D geprinte vistrap kwam van Movares. Deze zal
in de Lopikerwaard worden gebouwd. Hierbij is Movares hoofdaannemer, en wordt de vispassage
geprint door productiebedrijf 3DRobotprinting en geplaatst door aannemer Fishflowinnovations.

Wat is er vernieuwend aan uw innovatie?
Het ontwerp wordt door het computermodel gegenereerd. Ook constructief wordt de Fishionpassage
via topologisch ontwerpen geoptimaliseerd, waardoor een sterke constructie wordt verkregen met
gebruik van zo min mogelijk materiaal.
De Fishionpassage wordt modulair opgebouwd volgens de principes van “legolisering”, waardoor
standaardisering en hergebruik mogelijk is. De constructie kan aangepast worden tijdens het gebruik,
afhankelijk van peil, jaargetijde en doelsoorten.
De vispassage is circulair: hij wordt geprint van gerecycled kunststof (polypropyleen, versterkt met
glasvezel), en de grondstof kan worden teruggewonnen en opnieuw het productieproces in worden
gebracht.

Wat is het belang voor kwetsbare soorten?
Vispassages worden primair aangelegd om KRW-doelsoorten van en naar het betreffende waterlichaam
te laten migreren. Iedere soort heeft zo zijn eigen zwemkarakteristieken. Het voor het ontwerp
gebruikte computermodel is in staat om een ideale vispassage te ontwerpen voor een specifieke
doelsoort. In de regel hebben we te maken met meerdere doelsoorten en is de uitkomst van het
ontwerp een hybride vispassage (de grootste gemene deler van de gevraagde vispopulatie moet er
gebruik van kunnen maken). Naast vissen zullen ook andere biota gebruik maken van de vispassage.
Daarmee is de vispassage feitelijk een natte natuurbrug voor aquatische flora en fauna.
We hanteren het principe van Plan-do-check-act (PDCA-cyclus); door te monitoren hoe de vis zich
gedraagt in de Fishionpassage, wordt het modelleren van het visgedrag geoptimaliseerd, hetgeen kan
leiden tot aanpassingen aan het ontwerp van de Fishionpassage. Zo worden onze leerpunten
“teruggegeven” aan het project.
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Waarom is dit project zo inspirerend?
Omdat er voor ieder wat wil(d)s in zit; voor het waterschap, omdat zij uiteindelijk een betaalbare
oplossing krijgen die beter werkt dan bestaande middelen; voor de natuur/waterkwaliteit, omdat deze
oplossing zal leiden tot een hogere biodiversiteit; voor Movares, omdat wij onze kennis op het gebied
van het modelleren van dynamische processen en het slim ontwerpen verder kunnen uitbouwen; voor
onze partners, omdat zij niet alleen maken/bouwen, maar vanaf het eerste begin betrokken zijn bij het
ontwerpproces.
Het feit dat in het project modelleurs, ecologen, civiel ingenieurs, producenten en aannemers intensief
samenwerken aan een integraal product, leidt tot veel nieuwe inzichten en wederzijds begrip voor
elkaars positie. Dit draagt zeker bij aan het werkplezier!

Wat is het maatschappelijk rendement?
Al met al wordt de bv-Nederland hier beter van. Niet alleen worden vispassages duurzamer en beter
functionerend, we leren ook van slim ontwerpen. Topologisch ontwerpen biedt ons de mogelijkheid om
met een minimum aan bouwstoffen zo sterk mogelijk te bouwen. Printen biedt ons vervolgens de
vormvrijheid, waardoor organische (natuurlijke) vormen bereikbaar worden. De natuur is daarbij onze
inspiratiebron. Zo lijkt onze Fishionpassage in de verte op een kolonie kiezelwieren (bv. Stephanopyxis).

Foto: Stephanopyxis turris, een kolonie-vormende diatomee
(Bron: Phyto’pedia; www.eoas.ubc.ca)

Het leren van (natuur)principes in dit project, passen wij toe op het slim ontwerpen in andere objecten,
zoals hoogspanningsmasten, abri’s, bruggen etc..

Pagina 2 van 2

Dwarsligger faunapassage (DFP)
Nieuw type faunapassage voor amfibieën onder spoorwegen
Natuurprijs Netwerk Groene Bureaus

Wat hebben we gedaan?
Movares heeft een nieuw type faunapassage ontwikkeld voor opheffing van de barrièrewerking van
spoorstaven voor kleine dieren (amfibieën). De Dwarsligger Fauna Passage (DFP) is inpasbaar in situaties
met een hoge grondwaterstand en tevens passend in het reguliere spooronderhoud. Het bestaat uit een halve meter brede- tunnel tussen twee nieuwe dwarsliggers met een H-profiel. In het tunneldak komt een
rooster voor toetreding van lucht en licht dat tevens de meezuigende werking van passerende treinen
tegengaat. Amfibieënschermen, stobbenwallen en poelen aan weerszijden brengen de benodigde geleiding
aan.
In 2019 zal de dwarsligger faunapassage als pilot op twee locaties in het Naardermeer worden
gerealiseerd en gemonitord, als onderdeel van het project ‘Rondje Naardermeer’. Zie https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Rondje_Naardermeer
Hiervoor werken we samen met ProRail, Provincie Noord-Holland, RAVON en Natuurmonumenten.
Wat is er vernieuwend aan uw innovatie?
Het is letterlijk een nieuw type faunapassage voor amfibieën onder spoorwegen; er is nog geen
faunapassage die de barrièrewerking van spoorstaven opheft. Deze faunapassage is bovendien toepasbaar
in situaties waar geen kleine faunatunnel mogelijk is.
Wat is het belang voor kwetsbare soorten?
Amfibieën zijn erg gevoelig voor versnippering van hun leefgebied door (spoor-)wegen. Voor het
Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO), een landelijk programma om bestaande knelpunten in
infrastructuur op te lossen, zijn voor ongeveer de helft van de knelpunten bij spoorwegen amfibieën als
doelsoort gesteld. Bij het ontwerpen van faunavoorzieningen ontdekten we dat een amfibieëntunnel in
veel gevallen niet kan worden gerealiseerd. Dit komt doordat de technische eisen van het spoor en de door
amfibieën aan een dergelijke passage gestelde eisen niet verenigbaar zijn. De beschikbare ruimte tussen
het spoor en het waterpeil is in habitat van amfibieën met hoge grondwaterstanden veelal onvoldoende
om de gewenste faunatunnel te kunnen realiseren.
In een groot aantal gevallen waar een amfibieëntunnel onder het spoor gewenst is ligt de locatie in een
leefgebied van amfibieën waar een hoge waterstand te verwachten valt. Dergelijke natte gebieden vormen
veelal het leefgebied voor kwetsbare soorten amfibieën als heikikker en ringslang. Met dit ontwerp
kunnen knelpunten voor amfibieën onder het spoor in natte gebieden wel worden ontsnipperd.
Waarom is dit project zo inspirerend?
Er bestaat al vele jaren de wens om de barrièrewerking van spoorstaven te kunnen oplossen. Zowel in de
Leidraad faunavoorzieningen als de brochure Kleine faunavoorzieningen wordt de wens uitgesproken
In het verleden zijn er vanuit het programma Meer Jaren Plan Ontsnippering (MJPO) reeds een aantal
nieuwe methoden voorgesteld voor amfibiepassage bij sporen, zoals speciale amfibiegoten tussen de
dwarsliggers of standaard betonnen kabelkokers. Deze methoden zijn echter niet wenselijk vanwege de
beperkte afmetingen en het type onderhoud van het ballastbed (met een stopmachine). Andere
kunstwerkachtige oplossingen zijn of te duur in aanleg of uitermate te lastig te onderhouden. Het

toepassen van kabelkokers of een open amfibieën goot tussen de dwarsliggers lijkt in eerste instantie een
logische en kostenefficiënte oplossing om toe te passen voor dit doel. Echter hebben beide constructies
enkele technische nadelen, waardoor deze niet zondermeer toepasbaar zijn als amfibieënpassage
Met de DFP is er voor het eerst een faunapassage bedacht dat gedragen wordt door de verschillende
partijen (met name ProRail).
Het is een co-creatie tussen technici en ecologen bij Movares, in een samenwerking met ProRail,
provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en RAVON. Het is eigendoms- en beheergrensoverschrijdend.
Wat is het maatschappelijk rendement?
Waar voorheen geen faunapassage realiseerbaar was, wordt nu mogelijk gemaakt dat er een
amfibieënpassage onder het spoor kan worden gerealiseerd. De faunapassage is voor allerlei situaties
toepasbaar en heeft al de belangstelling van de Belgische spoorwegen.
Voor amfibieën zal dit betekenen dat leefgebieden naast spoorwegen kunnen worden verbonden en sterfte
door treinen zal afnemen. Dit draagt bij aan een duurzame populatie amfibieën in Nederland.

Fig.1 Lay-out van de Dwarsligger Fauna Passage.
Gideon Vreeman
Movares
gideon.vreeman@movares.nl

FIETS- EN NATUURVERBINDING NIGTEVECHT
AANLEIDING EN BETROKKEN PARTIJEN
De provincies Noord-Holland en Utrecht willen de toegankelijkheid van de forten van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse
Waterlinie verbeteren. Er was geld beschikbaar voor de bouw van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal nabij fort Nigtevecht. In
het Meerjarenplan Ontsnippering van Rijkswaterstaat stond een laatste knelpunt in de natuurverbinding tussen Oostelijke Vechtplassen
(Natura 2000-gebied) en de Vinkeveense Plassen: het Amsterdam - Rijnkanaal. Het doel is herstel van de ecologische verbinding tussen
moeraskernen. Deze twee doelen, fietsbrug en natuurverbinding, bleken met elkaar te combineren te zijn. De gemeenten op beide
oevers van het Amsterdam – Rijnkanaal, Stichtse Vecht en De Ronde Venen, raakten betrokken en voegden hun eisen toe aan de fiets –
en natuurverbinding. Zo ontstond een integrale opgave met vijf opdrachtgevers, waarvan provincie Noord-Holland penvoerder werd.

LOCATIE
Net ten zuiden van het dorp Nigtevecht, aan
weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal.

creatieve ingenieurs’ deel uitmaakten. Dit bleek het winnende
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(zie schema). Om ervoor te zorgen dat deze doelsoorten zich thuis

DOELSOORTEN (DOOR OPDRACHTGEVER MEEGEGEVEN) GERELATEERD AAN DE

voelen op deze plek hebben we de natuurgebieden opgebouwd

VEGETATIETYPEN WAARIN ZE LEVEN

5

uit de vegetatietypen waarin deze doelsoorten leven.
De essentie van deze methode is dat er open en transparant wordt samengewerkt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en dat de
verantwoordelijkheden bij de juiste partij liggen, terwijl de opdrachtnemer op pro-actieve wijze het voortouw neemt en de opdrachtgever alleen
stuurt op resultaat. Uitgangspunten, ambities en eisen zijn gegeven, maar tot een minimum beperkt. Binnen de scopegrens zijn (elkaar overlappende)
zoekgebieden gegeven voor de natuur stapstenen, de brug en aanbruggen en de faunapassage onder de uitgebogen Oostkanaaldijk. Binnen deze
grenzen moest het ontwerp gepast worden.
1)
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In de opdracht was het opstellen van een zichtlijnenstudie en een beeldkwaliteitplan inbegrepen, ofwel een kader stellend document
waarbinnen het ontwerp van de fiets- en natuurverbinding ruimtelijk moest passen. Daarnaast was een belangrijk deel van de vraag
het vergroten van het draagvlak in het gebied. Vooral in het dorp Nigtevecht was er veel weerstand tegen de komst van de fiets- en
natuurverbinding op deze plek. Diverse bewonersbijeenkomsten zijn daarom door ons, het team van de opdrachtnemer, georganiseerd.
Inbreng van aanwezigen is waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Eind 2015 is gestart met de voorbereidingen van de tender. Verdere
planuitwerking en communicatie met de omgeving vond plaats in het najaar van 2016 en voorjaar 2017. Uitvoering vond plaats in 2017
en 2018. In september 2018 was er een feestelijke opening met vele belangstellenden, terwijl achter de schermen momenteel de laatste
werkzaamheden plaatsvinden. Voor de komende drie jaar zal de ontwikkeling van de natuurverbinding door ons gemonitord worden.
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ECOLOGISCHE MEERWAARDE EN NATUURRESULTAAT
In een intensief landbouwkundig gebruikt veenweidegebied ligt nu een natuurverbinding die het Amsterdam-Rijnkanaal ontsnippert.
Deze bestaat uit twee ‘stapstenen’, ofwel twee nieuwe natuurgebieden ter weerszijden van het kanaal, een faunatunnel (onder de
uitgebogen dijkweg) en acht fauna uittreedplaatsen in de kanaalwanden. De stapstenen zijn ingericht door de randvoorwaarden
te creëren voor het ontstaan van meerdere vegetatietypen waarin de gegeven doelsoorten zich thuis voelen, zoals waterplassen,
moerasvegetatie en hooiland. Er zijn logische routes voor de dieren aangebracht in stapsteen oost, zowel op het droge als op de
oever en door het moeras, zodat ze de faunatunnel eenvoudig kunnen bereiken. Bij de planuitwerking zijn we verder ingegaan op de
waterhuishouding en bodemhoogtes, omdat deze van cruciaal belang zijn voor de te ontwikkelen vegetaties.
Het ontwerpen was soms een behoorlijke puzzel, met alle steunpunten van aanbruggen, de (hoofd)watergangen en de vegetatietypen,
maar de ecologische functionaliteit is met de integrale aanpak gewaarborgd. Sporadisch zullen organismen de oversteek wagen,
bijvoorbeeld tijdens het zoeken naar een eigen territorium of een partner. Geholpen door de fauna uittreed plaatsen komt dit de
genetische uitwisseling ten goede. De stapstenen zelf vormen nieuw leefgebied voor onder meer ringslang, poelkikker, rietzanger,
blauwborst en kleine marterachtigen. Zij zijn tevens geschikt voor meer ambitieuze soorten uit het schema.
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MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
Onze aandacht voor het landschap bij Nigtevecht en onze ideeën over de positie van de fiets- en natuurverbinding daarin stelden de
omwonenden grotendeels gerust. De aanbruggen, die de fietser naar 10m boven het kanaal leiden, hebben een kronkelend verloop
gekregen en staan grotendeels op palen. Zo is de openheid van het veenweidelandschap behouden en zijn nieuwe kwaliteiten
toegevoegd. Het meest tastbare is de fietsverbinding over het kanaal, die door een nog aantrekkelijker landschap met natuurwaarden
voert en zorgt voor vele nieuwe perspectieven. Daarnaast is de brug ook toegankelijk voor voetgangers en is er een ommetje rond
het westelijke natuurgebied mogelijk gemaakt. Aan deze zijde is ook extra aandacht besteed aan beleving, door het toevoegen van
een oversized picknick tafel. De doelsoorten van de natuurverbinding zijn in deze tafel gevisualiseerd, waarmee de deels onzichtbare
natuurwaarden ook voor het grote publiek beleefbaar worden. Doordat vele omwonenden betrokken zijn geweest bij de planvorming,
uitleg hebben gekregen over nut en noodzaak en de waarden van de natuurverbinding, tijdens open dagen bij de uitvoering konden
kijken en er educatieve projecten voor schoolklassen zijn opgezet, leeft deze nieuwe fiets- en natuurverbinding echt in Nigtevecht
en omgeving. De combinatie van een fietsverbinding met natuurontwikkeling vormt enerzijds een flinke uitdaging voor ontwerp en
uitvoering, maar biedt anderzijds grote kansen voor het verbreden van draagvlak voor natuur(ontwikkeling). Dit project laat daarnaast
zien dat natuurontwikkeling en infrastructuur elkaar ruimtelijk kunnen versterken wanneer zij volledig integraal worden opgepakt.

PICKNICKTAFEL IN STAPSTEEN WEST, NET NA AANLEG

BANKJE IN STAPSTEEN WEST, NET NA AANLEGF

WERKPLEZIER
Onze voortdurende betrokkenheid van tender tot en met uitvoering in een interdisciplinair team maakte fiets- en natuurverbinding
Nigtevecht tot een heel fijn project. De aanpak met Best Value Procurement is gebaseerd op onderling vertrouwen en openheid in het
contact tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Dit werkt heel prettig. Het geeft daarnaast veel voldoening dat de inspanningen die
je gezamenlijk hebt geleverd leiden tot een succesvol, door de omgeving en opdrachtgevers gedragen uitgevoerd ontwerp. Wij voelen
ons daardoor verbonden met de omgevingskwaliteit en de natuurkwaliteit die is aangebracht en die zich in de toekomst nog verder kan
ontwikkelen.

VISUALISATIE FIETSBRUG EN OOSTELIJKE NATUURSTAPSTEEN GEZIEN VANAF DE VREELANDSEWEG © IPV & Bureau Waardenburg
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HOOGVEENHERSTEL FOCHTELOËRVEEN

RWE Eemshaven Holding heeft in verband met de vergunning voor haar elektriciteitscentrale op de Eemshaven
met het bevoegd gezag afspraken gemaakt over het realiseren van circa 30 natuurprojecten in Noord-Nederland.
De natuurprojecten vormen een kwaliteitsimpuls voor de diverse stikstofgevoelige habitattypen en een aantal
Natura 2000-gebieden met vogeldoelstellingen, en gaan aanmerkelijk verder dan de wettelijk verplichte
compensatie van effecten die door de centrale worden veroorzaakt. Het ‘Hoogveenherstelproject Fochteloërveen’
is 1 van de circa 30 natuurprojecten die binnen deze afspraken tot stand zijn gekomen. In 2015 werd gestart met
de eerste schetsen en toetsen en dit jaar is het project tot een succesvol einde gebracht. Het project omvat 80ha
hoogveenherstel en de aanleg van een waterbuffer van 140ha.
Het Fochteloërveen is een natuurgebied van 2.500 hectare op de grens van de provincies Friesland en Drenthe.
Het gebied wordt beschermd in het kader van Natura 2000, in het bijzonder vanwege het voorkomen van enkele
belangrijke hoogveenhabitattypen. In het centrale deel komt levend hoogveen voor. Verder bestaat het gebied uit
droge en vochtige heide en vennen, een aantal graslanden en enkele naaldbossen. Het hoogveenherstelproject
is aanvullend ten opzichte van het bestaande beleid voor het Natura 2000-gebied, maar past geheel binnen de
doelstellingen van het gebied.
Het hoogveenherstelproject Fochteloërveen tot stand gekomen in nauwe samenwerking met RWE,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe. Hierbij zijn RWE en indirect de overheden
inhoudelijk, procesmatig, strategisch en in combinatie met de advocaat van RWE ook juridisch geadviseerd.
Arcadis heeft het project ‘Hoogveenherstel Fochteloërveen’ in een vroeg stadium volledig overgenomen van
RWE. Alle werkzaamheden zijn voor eigen financieel risico, door of onder leiding van Arcadis uitgevoerd, vanaf
de globale inrichtingsschets tot en met de uitvoering, inclusief alle onderzoek voor de vergunningen en het
omgevingsmanagement.
Het project omvatte onder andere 80 ha hoogveenherstel en de aanleg van 140 ha hydrologische bufferzone en
heeft ertoe geleid dat het geschikte areaal voor hoogveen is uitgebreid tot 400ha. Dit leidt tot een reductie van
stikstof in de diverse stikstofgevoelige habitatten in het gebied.
Om verdroging van het veen tegen te gaan en groei van hoogveen te stimuleren zijn diverse watergangen in het
gebied gedempt en is het gebied gecompartimenteerd met nieuwe kades op de plek van de gedempte
watergangen. Door het waterpeil binnen te compartimenten te regelen, behoort de verdroging van het veen tot de
verleden tijd. De bovenlaag van de begroeiing is in de aanlegfase losgesneden waardoor er drijflagen kunnen
ontstaan. Deze dienen vervolgens als vestigingsbasis voor nieuwe hoogveenmossen. Dit is een innovatieve
maatregel die, wanneer hij succes blijkt te hebben, ook in andere gebieden kan worden toegepast.
In het naastgelegen gebied is een grote waterbuffer aangelegd. Deze is nodig om bij grote hoeveelheden
neerslag water uit het herstelde hoogveen te kunnen bergen, zonder dat de omringende agrarische percelen er
last van hebben.
Door de vernatting van het gebied was de afweging tussen hoogveenherstel enerzijds en mogelijk habitatsverlies
voor reptielen anderzijds een complexe opgave. Om habitatverlies te voorkomen is er in samenspraak met een
reptielenexpert voor gekozen de kades te bekleden met omgekeerde heideplaggen en er reptielenhopen te
creëren. De kades bieden zo een nieuw habitat en een verbindingszone met drogere gebieden. Door de
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verhoging van het waterpeil schuift het geschikte reptielenhabitat geleidelijk op richting het zuiden. In deze
omgeving is een voortplantingsvijver aangelegd voor reptielen en amfibieën. Daarnaast is er een extra
verbindingszone aangelegd tussen het te vernatten gedeelte en het nieuwe leefgebied voor reptielen en
amfibieën.
Het Fochteloërveen is een van de weinige plekken in Nederland waar kraanvogels broeden. Deze hebben baat bij
de vernatting aangezien de vossen die aanwezig zijn in het gebied minder makkelijk de nesten kunnen bereiken.
Naast het creëren van geschikt gebied voor hoogveenherstel is er in het zuiden van het gebied een gebouwtje
neergezet, speciaal met het oog op het aanbieden van habitat voor vleermuizen en zwaluwen.
Vanaf de eerste schets tot aan de afronding was het hoogveenherstelproject een gecompliceerd, maar daardoor
juist ook een heel innovatief, project. Het feit dat RWE in het kader van de aanleg van een op kolen gestookte
elektriciteitscentrale betaalde voor natuurherstel vergde vanuit Natuurmonumenten een zekere overtuigingskracht
richting de achterban. Natuurmonumenten zag hier echter, net als Arcadis en RWE, een uitgesproken kans om
een aantal plannen voor het Natuurgebied tot uitvoering te brengen waar vanuit overheden en terreinbeheerders
geen budget voor was, en daarmee bij te dragen aan het herstel van zeer bijzondere natuur.
Ook het betrekken van de bewoners in de directe omgeving werd tijdens het project gezien als een erg belangrijk
onderdeel. Voor de betrokken partijen en omwonende zijn meerdere rondleidingen door het gebied georganiseerd
om de betrokkenen op de hoogte te stellen van de vorderingen en de plannen. Deze excursies werden als zeer
positief ervaren door de aanwezigen.
Door de grote omvang van het project was de logistiek een gecompliceerde opgaaf. Waar het zand voor het
dempen van de watergangen bijvoorbeeld in eerste instantie per vrachtwagen zou worden aangevoerd, bleek dit
niet mogelijk in verband met overlast voor de omwonenden. Zodoende moest een creatieve oplossing worden
gezocht. Er is toen voor gekozen het zand via een pijpleiding aan te voeren. Hoewel het een lastige opgaaf was
leidde het tot een innovatieve en efficiënte oplossing.
Voor het lossnijden van plaggen om drijfmatten te creëren is zelfs een speciale machine ontworpen en gebouwd.
Deze kan het lossnijden van de plaggen bereiken met minimale verstoring van de ondergrond ter gevolg.
De uitdagingen die het formaat en de complexiteit van het project met zich meebrachten zijn door de diverse
partijen in goede samenwerking en met veel enthousiasme opgepakt. Deze toewijding van de individuele partijen
en de samenwerking tussen deze partijen hebben uiteindelijk geleid tot de realisatie van een prachtige
toevoeging aan een erg bijzonder Natura 2000-gebied waar zowel bijzondere habitats als bijzondere soorten bij
gebaat zijn.
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Figuur 1 Het aanleggen van de kades (links boven), vleermuizen en zwaluwen habitat (rechts boven), het
lossnijden van de bovengrond met de speciaal ontworpen machine (rechts midden) en een impressie van het
uiteindelijke resultaat (beneden).
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Inzending voor de NGB-Natuurprijs 2018

Natuurherstel op de Noordzee:
De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen
Initiatiefnemer: Wereld Natuurfonds, in samenwerking met Ark Natuurontwikkeling
Opdrachtnemers / partners: Bureau Waardenburg, Wageningen Marine Research en SAS
consultancy.
Opgesteld door: Bureau Waardenburg
Achtergrond
De meeste Nederlanders kennen de
Noordzee als een zee met een zanderige
bodem. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Meer dan 100 jaar geleden lag er een
oesterrif van meer dan 20.000 vierkante
kilometer
op
de
Nederlandse
Noordzeebodem.
Dit
was
rijk
aan
biodiversiteit, zeer productief en in veel
opzichten vergelijkbaar met een koud water
koraalrif.
In 100 jaar tijd werd dit volledig weggevist,
eerst met kleine zeilschepen, later met grote
dieselschepen. De inheemse Platte Oester
raakte nagenoeg uitgestorven in de
Noordzee en keerde niet terug, o.a. door een
gebrek aan bodemrust. Elke vierkante meter
van de Noordzee wordt beroerd door
sleepnetvisserij, zandwinning en andere
menselijke activiteiten.
Afbeelding 1 Kaart met oesterbank in Noordzee in
1890. Rode vlek = oesterbank

Nu is de tijd rijp om de riffen van de
Noordzee te herstellen. Er komt bodemrust in
de vorm van beschermde natuurgebieden en offshore windmolenparken. Door de oesters
terug te brengen herstellen we het fundament van het ecosysteem van de Noordzee.

Het project kwam tot stand
In 2015 nam Emilie Reuglin van WNF Nederland deel aan een Noordzee expeditie naar het
gebied van de Borkumse Stenen, samen met o.a. Wouter Lengkeek van Bureau
Waardenburg. Emilie raakte geïnspireerd van de schoonheid van de onderwaternatuur ter
plaatse en dit werd versterkt doordat Wouter voor haar een oude oesterschelp vond op de
zeebodem en haar vertelde dat de oesters ooit de riffen van de Noordzee vormden. Het
zaadje was gepland en er volgde een aantal bijzondere prestaties van Emilie:
Emilie wist eigenhandig de directie van het WNF ervan te overtuigen om een groot bedrag vrij
te maken voor natuurherstel herstel op de Nederlandse Noordzee.

Emilie stapte naar de visserijsector, en wist ze ervan te overtuigen dat ze een stukje
zeebodem moest ‘krijgen’ waar de vissers niet meer hun sleepnetten over zouden trekken.
Dit lukte! Waar overheden, stakeholders en
vissers al decennia over praten, en het nimmer
echt over eens werden, wist Emilie te
realiseren met een paar goede gespreken.
Hulde aan de vissers van Lauwersoog en
Emilie.
Er werden enkele hectaren zeebodem
aangewezen, en er ontstond een ontwerp voor
een het introduceren van 6000 kg Noorse
(ziekte vrije) oesters. Deze werden geplaats in
kooien (om te kunnen monitoren), op 3-d riffen Afbeelding 2 3-d kunstriffen en oesters aan
(beschermd tegen sedimentatie en beroering) boord van het schip tijdens plaatsing van het
experiment
en los op de bodem (zo natuurlijk mogelijk).
Rol van BuWa en partners
Het wereld natuurfonds heeft een hele actieve trekkersrol gespeeld in dit project, maar betrok
Bureau Waardenburg vanwege onze expertise op het gebied van Noordzee ecologie, en
onze ervaring met monitoren en onderzoek uitvoeren op zee. Dit bleek hard nodig, alles was
nieuw, alles was moeilijk en alles moest ontdekt worden. Vergunningen, import, plaatsing,
schepen, stakeholders, slecht weer. 2018 was een jaar waarin de mensen van deze oestercrew meer dan 1 jaar ouder zijn geworden. Wageningen Marine Research en SAS
consultancy werden betrokken voor schelpdierkundige expertise. Ook hun rol was van groot
belang voor het succes van dit project.
Resultaat
De eerste resultaten zijn ongelooflijk. 2,5 maand na introductie vond eerste monitoring plaats.
Meer dan 90% van de geïntroduceerde oesters was nog in leven. Er werden bevruchte eieren
waargenomen in de moeder oesters. Er werden zelfs larven waar genomen in de waterkolom.
Zo’n snel en goed resultaat hadden we niet durven dromen. We kunnen niet wachten om
volgend jaar te kijken of er jonge oesters te vinden zijn. Op enkele kilometers afstand ligt het
eerste Duitse offshore windmolenpark. Wanneer de larven daar terechtkomen en vestigen,
zijn ze de komende decennia veilig voor
visserij en bodem beroering.

Afbeelding 3 Biodiversiteit op oesterbank in
Voordelta, foto F. Driessen, Bureau Waardenburg

Ondertussen onderzoeken we in de
zuidelijke Noordzee wat een natuurlijke
schelpdierbank bijdraagt aan biodiversiteit.
We hebben aangetoond dat lokaal de
biodiversiteit 60% hoger is op een
schelpdierbank, en er is zelfs een zeer
zeldzame stekelrog waargenomen.
De verwachtingen voor het positieve effect
van de nieuwe oesterbank in het gebied
van de Borkumse Stenen zijn hoog
gespannen.

Mijlpalen
• Oester herstel op de Noordzee is gestart
• Samenwerking tussen NGO en visserij is gelukt
• Eerste resultaten zijn positief
• Er is geleerd hoe dit moet
• Er is een groot publiek bereikt door veel media aandacht
• Hierbij is ook de samenwerking tussen NGO en visserij erg goed belicht, wat
positieve en lange termijn implicaties zal hebben voor de samenwerking tussen
stakeholders op de Noordzee.
• Middels media zoals kindertijdschrift de Panda, zijn ook de natuurliefhebbers van de
toekomst bereikt.

Afbeelding 4 Ligging oesterproject Noordzee

PROJECTBESCHRIJVING
“NATUURINCLUSIEF ONTWERP IJSSELDELTA-ZUID”
Voordracht in het kader van “Natuurprojecten in beeld 2018” van het NGB
Inleiding
De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat spelen binnen het project Ruimte voor de Rivier
IJsseldelta een centrale, initiërende en coördinerende rol. Het project omvat een bijzondere
combinatie van doelstellingen, met name hoogwaterveiligheid, verbetering van de bereikbaarheid,
(water)recreatie en - niet in de laatste plaats - ook natuurontwikkeling. Het totale project bestaat
uit de verdieping van het zomerbed van de IJssel, aanpassingen van de Hanzelijn en rijksweg
N50 en de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. Deze voordracht richt zich specifiek op
IJsseldelta-Zuid (IJDZ) bij Kampen. Het fundament voor IJDZ is al gelegd in de periode 20052006, onder andere via een intensief proces van bewonersparticipatie. Bijzonder is dat het door
bewoners uit het gebied zelf aangedragen scenario tot op dag van vandaag de basis vormt voor
het plan, met als meest in het oog springende onderdeel een bypass tussen de IJssel en het
Drontermeer (het Reevediep).
Natuurinclusief project
In 2010 vond de start plaats van
de planstudie voor IJDZ. Tauw is
sindsdien, binnen de bureaucombinatie met RHDHV en
Witteveen+Bos, verantwoordelijk
geweest voor het natuurdossier.
Al snel werd duidelijk dat er,
ondanks de grote natuurdoelstelling van het project,
nadrukkelijk rekening gehouden
moest worden met de beschermingsregimes voor natuur en de
inbreng van een groot aantal

Plangebied IJsseldelta-Zuid
Ten zuiden van Kampen

stakeholders en bevoegde
gezagen. Vanuit deze realiteit werd in samenspraak met de opdrachtgever bewust gekozen voor
een offensieve strategie, namelijk natuurinclusief ontwerp. Doel daarbij was (vanzelfsprekend) om
te voldoen aan de wettelijke vereisten, maar vooral ook om de altijd al beoogde meerwaarde voor
natuur zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de aanwezige potenties in het gebied.
Natuurwinst
Het project levert ruim 350 hectare nieuwe natuur op en daarmee wordt een nieuwe ecologische
schakel tussen de IJssel en de Veluwerandmeren gerealiseerd, waarvan bijvoorbeeld soorten als
roerdomp, grote karekiet, meervleermuis, otter, waterspitsmuis, grote modderkruiper en
rivierrombout kunnen profiteren. Van deze nieuwe natuur is circa 10 hectare direct toe te rekenen
aan wettelijke vereisten, met name compensatie in het kader van Natura 2000. Daarmee is het
overgrote deel van de natuurwinst dus een extra impuls voor natuur bovenop deze wettelijke
verplichting.

Al in 2014 is begonnen met de aanleg van de eerste nieuwe natuurgebieden, met name een ruim
40 hectare groot nieuw rietmoeras langs het Drontermeer. Intussen is nu, in 2018, ook de aanleg
van het Reevediep grotendeels gereed. Komende jaren worden met name in het Drontermeer nog
(kleinere) natuur-maatregelen getroffen.
De ontwikkeling van waterriet speelt in het
project vaak een hoofdrol omdat twee
broedvogels ‘ambassadeurs’ van het
project zijn geworden, namelijk roerdomp
en grote karekiet. Van beide soorten laat
de staat van instandhouding sterk te
wensen over en levert het project een
essentiële bijdrage aan het behoud in de
regio. Dat in het nieuwe rietmoeras al twee
broedgevallen van roerdomp zijn vastgesteld is dan ook een mooie opsteker.
Persoonlijke motivatie voor de voordracht
Als senior adviseur groene ruimte ben ik vanuit Tauw vanaf 2010 inhoudelijk eindverantwoordelijk
voor alle natuurproducten voor de opdrachtgevers provincie en Rijkswaterstaat. Door deze
langdurige en nauwe betrokkenheid is dit intussen in alle opzichten ook echt ‘mijn’ project. Voor
deze voordracht is mijn rol echter van ondergeschikt belang, omdat het project zelf in mijn
beleving alles in zich heeft om zowel mij als anderen te inspireren. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

een langjarig partnerschap van diverse overheden en maatschappelijke organisaties met een
duidelijk gezamenlijk doel;
een blijvend hoge natuurambitie bij alle betrokken partijen, in weerwil van onder andere de
financiële crisisjaren;
een project dat vanuit de natuurinclusieve ontwerpgedachte onder meer heeft gezorgd voor
een forse uitbreiding van de oppervlakten Natura 2000-gebied en NNN in de regio;
een project dat volop ruimte biedt aan innovaties, zowel op het gebied van planvorming,
ontwerp als uitvoering (o.a. riettransplantatie, voorkomen vraatschade);
een project waarvoor in samenwerking met Natuurmonumenten een Europese LIFE-subsidie
is verworven (“A better LIFE for Bittern; http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/life);
een project waarin continu gestreefd is naar draagvlak en betrokkenheid van de streek en dat
ook heeft vertaald in concrete maatregelen voor natuur en recreatie;

•

een project dat nationaal en internationaal aanspreekt, hetgeen onder meer blijkt uit de vele
tientallen keren dat het bezocht is door universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, maar
bijvoorbeeld ook door basisscholen en natuurorganisaties;

•

een project waarvan ook de komende jaren nog veel opgestoken kan worden en dat
ongetwijfeld nog voor boeiende natuurverrassingen gaat zorgen.

Indiener:
Luc Bruinsma
Tauw b.v.
E
M

luc.bruinsma@tauw.com
+31 65 12 26 70 1

Voor verdere informatie:

www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
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Natuurproject in beeld: Natuurontwikkeling DE GROENE GRENS
Partners
Gemeente Veenendaal, gemeente Ede, Onderzoekcentrum B-Ware, bewoners omliggende woonwijk
(vrijwillig natuurbeheer) en Natuurbalans-Limes Divergens BV.
Rol Natuurbalans (2010-2018)
Planvorming, voorbereiding inrichting, ecologische begeleiding inrichtingswerkzaamheden, inbrengen
maaisel, aansturen beheer, ecologische monitoring, ondersteuning gemeente met betrekking tot
kwaliteit gebied en geven van voorlichting en excursies aan omwonenden, natuurwerkgroepen en
deskundigen.
Natuurproject DE GROENE GRENS
Op de grens tussen de gemeenten Veenendaal en Ede ligt het natuurontwikkelingsgebied Ecozone de
Klomp en De Groene Grens. In de periode 2000 tot 2015 is bijna 75 hectare nieuwe natuur ontstaan. Op
voormalige landbouwgronden is hier een uniek natuurgebied tot ontwikkeling gebracht, bestaande uit
kalkrijk blauwgrasland, glanshaverhooiland, kruidenrijke akkers, waterpartijen en bosschages.
De Groene Grens is vanouds een natuurlijke grens tussen de gemeente Ede en Veenendaal. Het is van
oorsprong een natte laagte tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, met afwisselend veenvorming,
klei en zandkoppen. Het inzijgende water van beide heuvelruggen treedt hier uit en heeft een
bijzondere samenstelling. Plaatselijk vormt het kalkkorsten. Het is schoon kwelwater, met een hoge
kalkrijkdom en dat biedt potentie voor soortenrijke natuur.
Met luxe villa’s langs de rand en de woonwijk op de achtergrond, is dit gebied lastig te karakteriseren.
Want is dit nu een groot stadspark met veel natuur, of een natuurgebied in een stedelijke omgeving?
Hoe dan ook, de vele bijzondere planten en dieren die hier voorkomen hebben er geen boodschap aan.
De blauwborsten broeden letterlijk achter de huizen.
Natuurbalans-Limes Divergens BV heeft aan de wieg gestaan van dit project. Tezamen met de
gemeenten Ede en Veenendaal is de gebiedsontwikkeling ter hand genomen. Natuurbalans begeleidt
hierbij zowel de inrichting als het beheer van de Groene Grens. Tezamen met B-Ware is veel kennis en
kunde bijeengebracht hoe de ontwikkeling van een natuurgebied het beste kan worden uitgevoerd,
zodat het ook na de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden in de toekomst een groot succes
wordt: van hoge natuurpotenties naar hoge natuurwaarden!
De Groene Grens is uniek en dat geldt ook voor het hele planproces wat hieraan vooraf ging. De
gemeente Veenendaal is een groeigemeente, maar kon zich oostwaarts niet meer uitbreiden vanwege
de gemeentegrens met Ede, die ook tevens de provinciegrens vormt tussen Utrecht en Gelderland. Om
hierin tegemoet te komen, heeft de gemeente Ede grondgebied afgestaan, zodat de gemeente
Veenendaal de nieuwe woonwijk Veenendaal-Oost kon ontwikkelen. Als tegenprestatie ontwikkelt de
gemeente Veenendaal het overgrote deel van het natuurgebied De Groene Grens.
Stappenplan succesvolle natuurontwikkeling
Voor het realiseren van waardevolle natuur op landbouwgronden is het van belang dat aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan. Hiervoor is naar aanleiding van de jarenlange ervaring door Natuurbalans-
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Limes Divergens BV en de gemeente Ede een stappenplan opgesteld. Vooral op locaties met potenties
voor bedreigde vegetatietypen is deze aanpak sterk aan te bevelen.
Eén van de aandachtspunten is bijvoorbeeld de natuurontwikkeling in bestekkaarten niet in detail uit te
werken. Het uitwerken in bestekkaarten is relatief kostbaar en geeft bovendien een
schijnnauwkeurigheid die in praktijk vaak anders gerealiseerd wordt om optimale potenties voor natuur
te krijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bij het afgegraven van de bouwvoor er aangename en
minder aangename verrassingen aanwezig zijn die vooraf niet bekend waren. Als bijvoorbeeld in het
bestek staat dat de bouwvoor tot 30 cm moet worden verwijderd en er blijkt diep geploegd te zijn dan
moet de herinrichting worden aangepast. Beter is om het goed te verschralen op een kleinere
oppervlakte dan half te verschralen op een grote oppervlakte als het budget bepalend is. Een afgeplagde
bodem vol met diepploegsporen is vaak te voedselrijk om een gewenst doeltype te ontwikkelen. Als er
oude venbodems of gyttja lagen worden aangetroffen, dan moeten deze bij de ontgronding juist intact
blijven. Ook reliëf op kleine schaal is erg belangrijk voor de vegetatieontwikkeling. Bij de inrichting van
het gebied is het gewenst het in de ondergrond aanwezige reliëf van historische grondlagen onder de
geëgaliseerde bouwvoor opnieuw bloot te leggen. Dit reliëf is in het vooronderzoek maar gedeeltelijk
zichtbaar te maken door boringen of historisch kaartmateriaal.
De feitelijke natuurinrichting staat onder verantwoordelijkheid van een kundig ecoloog die tijdens de
graafwerkzaamheden direct kan ingrijpen om op bijzondere terreinomstandigheden in te kunnen spelen
waardoor een flinke meerwaarde voor natuur ontstaat.
De intensieve begeleiding bij de inrichting en het beheer van De Groene Grens heeft geleid tot een
natuurgebied op de grens van landbouwgebieden en stedelijk gebied met uitzonderlijk hoge
natuurwaarden. Naast het professionele maaibeheer wordt een deel van het beheer ook gedaan door
een lokale agrariër (glanshaverhooilanden) en ook de bewoners van de omliggende woonwijk doen
kleine beheertaken.
Bijzondere soorten
In het gebied is sprake van een voortschrijdende natuurontwikkeling; in de loop der jaren zijn
verschillende soorten explosief toegenomen. Binnen De Groene Grens zijn in middels dertig
plantensoorten van de Rode lijst aanwezig, kenmerkend voor blauwgraslanden. Deze soorten breiden
zich nog steeds ieder jaar uit. Sommige bedreigde soorten zijn al met honderden tot duizenden
exemplaren in het gebied vertegenwoordigd, zoals blonde zegge, vlozegge, gevlekte orchis,
moeraskartelblad, stijve ogentroost, klokjesgentiaan en groen schorpioenmos. In het gebied komen
zeven soorten orchissen voor waaronder moeraswespenorchis, welriekende nachtorchis en
vleeskleurige orchis. Het mooie is dat veel van deze soorten ook langs de paden staan, waar dagelijks
veel wordt gewandeld.
Naast de bijzondere flora trekt het gebied ook steeds meer bedreigde faunasoorten aan waaronder
broedvogels als tureluur, grutto, steenuil, spotvogel en gele kwikstaart. Ook de aantallen dagvlinders,
sprinkhanen en libellen nemen jaarlijks toe.
Binnen het gebied liggen ook een aantal natuurakkers. Hier komen inmiddels verscheidene
kenmerkende plantensoorten voor, waaronder duizenden exemplaren van korensla, valse kamille,
slofhak en akkerogentroost.
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De natuurakkers worden mede gebruikt voor de ontwikkeling van een zaadbank van zeldzame en
bedreigde (en beschermde) akkersoorten. Ook andere beheerders van natuurakkers kunnen een beroep
doen op deze zaadbank. Wel dient een voor natuurakkers optimaal beheer te worden uitgevoerd. In
samenwerking met partners heeft Natuurbalans-Limes Divergens BV hier veel kennis over in huis om dit
beheer op de beste manier te laten plaats vinden.

Voor meer informatie over DE GROENE GRENS:
Natuurbalans-Limes Divergens BV
Drs. P (Peter) J.M. Verbeek
024 - 3 528 801
verbeek@natuurbalans.nl
Impressie van DE GROENE GRENS
Ligging van DE GROENE GRENS en de
Ecozone Ede.

Baardmannetje als wintergast in De Groen Grens (foto
Alex Bos).
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Voorjaarsimpressie
De Groene Grens met
moeraskartelblad
en echte koekoeksbloem.

Vetblad is in 2017 flink toegenomen.

Eén van de natuurakkers binnen De Groene Grens.
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Prijsvraag natuurprojecten in beeld

1

Aanleiding

Het Netwerk Groene Bureaus wil natuurprojecten laten zien waar zijn leden trots op zijn,
met als doel met de resultaten, de opgedane ervaringen én beschrijving van het
opgedane werkplezier nieuwe initiatieven te stimuleren. Laneco doet hier graag aan mee
door het voordragen van een in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug
uitgevoerd project.
2

Inleiding

Natuurgras sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ondervinden één keer per
paar jaar forse overlast van emelten en engerlingen; de larven van bladsprietkevers (meijuni- en julikevers) en langpootmuggen. Emelten grazen de grasmat af en engerlingen eten
de wortels van het gras. De volwassen dieren richten echter geen schade aan de natuurgras
sportvelden. Tot op heden wordt dit probleem bestreden met de inbreng van grote
hoeveelheden aaltjes. Dit zorgt voor een grote financiële druk op de beherende gemeente.
Laneco is gevraagd om te zoeken en te helpen realiseren van een natuurlijke en duurzame
oplossing voor dit probleem. Laneco is betrokken in dit project door het geven van advies
en uitvoeren van ecologische begeleiding en het uitvoeren van de maatregelen met een
natuuraannemer.
3

Locaties van de sportvelden

Dit project is uitgevoerd op en om vijf sportcomplexen binnen de gemeente Utrechtse
Heuvelrug, namelijk;
Sportterrein de Burgwal te Amerongen,
Sportcomplex De Wildbaan te Leersum,
Sportcomplex de Buurtsteeg te Maarn,
Sportcomplex aan de Buurtweg te Doorn,
Sportcomplex De Woerd te Driebergen

Mastbos 25, 6718 HA Ede
tel: 06 – 336 862 31

dvpijkeren@laneco.nl
www.laneco.nl
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Biologische bestrijders

Voor een duurzame en natuurlijke bestrijding kan gebruik gemaakt worden van natuurlijke
vijanden van de emelten en engerlingen, dit zijn insect etende vogels als spreeuwen en
vleermuizen als de rosse vleermuis en franjestaart. De vogels en vleermuizen kunnen door
het bieden van geschikte nestgelegenheden en verblijfplaatsen naar de sportvelden worden
gelokt; en zullen ook in de directe nabijheid er van foerageren. De vogels eten de emelten
en engerling in de graszoden en de vleermuizen jagen op de volwassen individuen. Bij de
vogels kan het best worden gefocust op spreeuwen. Spreeuwen maken bij het foerageren
met de snavel rechtstandige gaten in de graszoden en trekken het gras niet open in
tegenstelling tot andere vogels als de kauw die de zoden met de poten open krabt.
De volwassen individuen van de insecten zijn vooral in de schemer en nacht actief. Ze
worden

dan

bejaagd

door

vleermuizen.

Hoewel

volwassen

langpootmuggen

en

bladsprietkevers niet de grasvelden aantasten betekend minder volwassen individuen,
minder eitjes die worden afgezet in het gras. Dus een vermindering van emelten en
engerlingen.
De nestkasten en vleermuiskasten zijn gemaakt van duurzame product houtbeton. De
nestkasten kunnen aan bomen en bebouwing worden bevestigd. Bij de vleermuiskasten
wordt gebruik gemaakt van twee soort kasttypen, namelijk platte kasten en ronde kasten
voor verschillende soorten vleermuizen.
5

Ecologische en maatschappelijke waarden

De huidige maatregel tegen de emelten en engerlingen in natuurgras creëert grote kosten
en de bodemfauna raakt uit balans. Door het bieden van geschikte nestgelegenheden en
verblijfplaatsen voor vleermuizen en spreeuwen wordt de biodiversiteit in de vorm van
predatiedruk voor de schadesoorten in het gebied verhoogd en wordt de druk van de
emelten en engerlingen verlaagd. Dit vereist enkel een eenmalige investering. De bedoeling
is dat met deze maatregelen enkele kwetsbare soorten (spreeuw en vleermuizen) worden
bevoordeeld, en tegelijkertijd de frequentie van de bestrijding en daarmee de kosten voor
de

gemeente

dalen.

De

gemeente

en

sportverenigingen

kunnen

zo

mogelijke

natuurdoelstelling behalen. Door de aanwezige nestkasten en vleermuiskasten te
benadrukken bij een sportvereniging en de gemeente kan met deze voorlichting het nut
van de soorten worden benadrukt, en neemt het draagvlak voor de soorten toe.
6

Conclusie

Het bestrijden van emelten en engerlingen door het inbrengen van grote hoeveelheden
aaltjes brengt grote kosten met zich mee en verstoord de balans van de bodemfauna. Het
bestrijden van emelten en engerlingen door het bieden van geschikte nestkasten voor
spreeuwen en vleermuiskasten verhoogt de biodiversiteit, biedt kansen voor kwetsbare
soorten als de spreeuw, de rosse vleermuis, de franjestaart, verminderd de kosten en
creëert waardering en begrip.
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NATUURPROJECTEN IN BEELD “Waterdunen ”
Projectbeschrijving Waterdunen, het meest inspirerende Natuurproject 2018
Waterdunen is een project aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, ten westen van Breskens. Het project is
een voorbeeld van een nieuwe, innovatieve manier van omgaan met waterveiligheid en tegelijk het creëren
van waardevolle natuur en economische meerwaarde. Waterdunen combineert kustversterking met de
ontwikkeling van getijdennatuur en de realisatie van een recreatiegebied. Het project is reeds enkele jaren
in uitvoering en wordt naar verwachting in 2019 afgerond. De totale oppervlakte van het gebied is circa 350
hectare. Daarvan wordt 14 hectare ingericht als duincamping, 40 hectare is voor vakantiewoningen en
hotelaccommodatie. De resterende 250 hectare wordt ingericht als zilte getijdennatuur.

Aanleiding Project Waterdunen
Waterdunen maakt onderdeel uit van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Voor de kust ligt een diepe
getijdengeul, waardoor versterking naar de zeezijde niet mogelijk was. Om de kustversterking landinwaarts
mogelijk te maken, moest een camping verdwijnen. Bij de eigenaar van de camping ontstond het idee voor een
vervangende landschappelijk ingepaste recreatiefaciliteit aan de kust. Tegelijkertijd was Stichting Het Zeeuwse
Landschap op zoek naar een gebied waar een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand kon worden
gebracht. Samen hebben zij de aanzet gegeven tot het project Waterdunen.
Betrokken partijen
In het project Waterdunen werken vijf partijen samen. Dat zijn de Provincie Zeeland (de trekker van het project),
de Gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen en de private partijen Molecaten en Het Zeeuwse Landschap.
Het Zeeuws Landschap is de toekomstige beheerder van het natuurgebied. Recreatieondernemer Molecaten
gaat het recreatiepark beheren.
Maatschappelijk rendement
Het plan Waterdunen betekent een positieve impuls voor de regio door het stimuleren van de economie en de
verbetering van de omgevingskwaliteit. De aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied verhoogt de kwaliteit
van de leefomgeving in Zeeuws-Vlaanderen. In het gebied wordt een structuur van wandelpaden, vogelschermen
en vogelkijkpunten aangelegd. Door de uitbreiding van de verplaatste camping met 400 recreatiewoningen en een
hotelaccommodatie ontstaat extra werkgelegenheid. Naast extra werkgelegenheid het hele jaar door, zorgt de
uitbreiding van het aantal overnachtingen ook voor een economische impuls voor de omgeving. Verder wordt in het
gebied Waterdunen het Kustlaboratorium gerealiseerd. Dit Kustlaboratorium is een initiatief van Stichting Het
Zeeuwse Landschap. In het Kustlaboratorium kunnen ondernemers bedrijven met duurzame aquacultuur vestigen.
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Ecologisch rendement
De te realiseren natuur in Waterdunen sluit aan bij de doelstellingen van het provinciaal beleid van Zeeland en het
aangrenzende Natura2000gebied Westerschelde & Saeftinghe. Achter de dijk wordt namelijk een gebied met
getijdennatuur gerealiseerd. In het gebied is een systeem van kreken en geulen gegraven. Hierdoor is een
landschap ontstaan met slikken, schorren en kreken. Door een getijdenduiker gaat zout water uit de Westerschelde
tweemaal per dag Waterdunen in- en uitstromen. Door dit gedempte getij gaan zoutplanten op de schorren groeien
en ontstaan binnendijkse zilte graslanden en pioniersvegetaties. Een deel van de grond is gebruikt om een duin
tegen de bestaande dijk aan te leggen. Hier kunnen schrale duinvegetaties tot ontwikkeling komen. Centraal in het
gebied bevinden zich enkele grote eilanden. Deze zijn ingericht als vogeleilanden, waaronder schelpeneilanden.
Hierdoor word het gebied aantrekkelijk voor kustvogels. Het deltagebied is belangrijk voor vogels als trek- en/of
overwinteringsgebied. In de Westerschelde & Saeftinghe is echter sprake van een achteruitgang van steltlopers
(bontbekplevieren, rosse grutto’s en steenlopers). Deze achteruitgang wordt mogelijk veroorzaakt door de afname
van foerageergebied en geschikt voedsel. Door de aanleg van geschikt foerageer- en rustgebied draagt
Waterdunen bij aan de instandhouding van verschillende sternsoorten, plevieren en steltlopers, zoals kluut,
strandplevier, bontbekplevier, lepelaar, zilverreiger en bergeend. Veel van deze soorten verschijnen nu al in de
uitgegraven delen van Waterdunen.
Daarnaast maakt de combinatie van veel broedgelegenheid met een gevarieerd aanbod aan voedsel het
deltagebied aantrekkelijk voor kustbroedvogels. Als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de Deltawateren zijn
er in de laatste decennia broedgebieden voor kustbroedvogels verloren gegaan. Kustbroedvogels zijn afhankelijk
van dynamische milieus. Waterdunen is erop gericht deze natuurlijke dynamiek na te bootsen. Hierdoor ontstaat
nieuw broedgebied. Dit geeft vogels de mogelijkheid hun, inmiddels minder geschikt geworden, broedlocaties te
verruilen voor deze gebieden. Hierdoor blijven hun gezamenlijke populaties in de Deltawateren op peil of nemen
toe. Door de aanleg van geschikt broed- en foerageergebied draagt Waterdunen bij aan de instandhouding van
verschillende kustbroeders grote stern, strandplevier, bontbekplevier.
Tenslotte betekent de realisatie van Waterdunen ook een bijdrage aan het plan Natuurherstel Westerschelde (50
ha).
Betrokkenheid BTL Advies
Sinds begin 2014 tot nu is BTL Advies betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van dit project. BTL Advies
heeft hierin een leidende rol gehad. In samenspel tussen ecologen, landschapsarchitecten en technische
ingenieurs is dit project uitgevoerd.
BTL is in 2014 bij dit project betrokken geraakt nadat de dijkverbetering was uitgevoerd en een globaal
inrichtingsplan was opgesteld. Het plan heeft diverse fasen doorlopen sinds de start. Allereerst is het globale plan
samen met de betrokken partners uitgewerkt tot een voorlopig en tenslotte een definitief ontwerp. De uitdaging
daarbij was om zowel natuur, landschap als recreatie hun plek te geven binnen het plan. Zo zijn de recreatieve
voorzieningen ingepast in het landschap voor een goede ontsluiting en maximale natuurbeleving met minimale
verstoring van de natuur, in het bijzonder de vogels die hier verwacht worden. Vervolgens zijn detailontwerpen
gemaakt voor de verkeersburg die het vakantiepark ontsluit en de recreatieve bruggen van het zogeheten
Middenpad door het gebied. Ecologen en landschapsarchitecten hebben gezamenlijk gewerkt aan de vormgeving
en de locatie van de vogelkijkschermen op de bruggen van dit Middenpad, zodat deze zowel een kenmerkend
element vormen als minimale verstoring voor de vogels in het gebied opleveren. Voor de inrichting van de
vogeleilanden zijn de ecologische en technische randvoorwaarden verwerkt tot een definitief ontwerp.
Aandachtspunten hierbij waren de opbouw van de ondergrond, de waterstanden en het verloop van de oever van
deze eilanden.
Ook in de uitvoering heeft BTL Advies een belangrijke rol. BTL heeft de contractfases voor het groot grondverzet,
de vogeleilanden en de recreatieve routes en voorzieningen verzorgt. De werkzaamheden bestonden uit een
vergunningencheck en de voorbereiding van het bestek en de aanbesteding. Tenslotte heeft BTL de
aanbestedingsprocedure verzorgt in naam van de Provincie Zeeland. Ook in de uitvoeringsfase is BTL nog
steeds betrokken bij dit Waterdunen. Zij voert tot op vandaag de directie en houdt toezicht op de
werkzaamheden.
Het is bijzonder om zo direct betrokken te zijn bij dit unieke natuurontwikkelingsproject in Nederland en wezenlijk
hieraan te mogen bijdragen. De samenwerking tussen de verschillende partijen, maar ook tussen ecologie,
landschap en techniek maken dit tot een leerzaam en inspirerend project.
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Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring,
Burgerparticipatie en communicatie
Honderden tunnels, ecoduikers, natuurbruggen en wildviaducten liggen verspreid over- en onder
ons wegennetwerk. Met als doel de verkeersveiligheid te verhogen, natuurgebieden te verbinden en
wildaanrijdingen te voorkomen. Een goede ontwikkeling, maar werken ze? De media zijn kritisch, de
benodigde onderzoeksinspanning hoog en het budget voor onderzoek beperkt. Daarom heeft
Arcadis samen met de provincie Overijssel Wildspotter.nl ontwikkelt. Wildspotter.nl is een platform
waarop camerabeelden van faunapassages worden geanalyseerd door het publiek.
Naast dat we mensen van harte stimuleren om de natuur in te gaan vinden we het ook belangrijk om
de natuur dichter bij de mensen te brengen. Wildspotter sluit aan bij de digitalisering van de
samenleving en deze behoefte.
Enkele quotes van participanten:
“Vanwege mijn gezondheid kom ik niet meer buiten. Wildspotter laat mij een stukje van buiten
beleven en ik kan een bijdrage leveren, ondanks mijn conditie.”
“Ik had eerlijk gezegd geen idee dat die dingen [faunapassages] echt werken. Gaaf!”
“Mooi! Ik probeer elke week in ieder geval een uurtje te pakken voor de wildspotter. Kleine moeite,
groot resultaat. Mooi werk!”
“Mooi om al die marters en vossen te zien. Ik hoop dat er snel weer nieuwe beelden komen.”
Wildspotter is zich blijven ontwikkelen om burgers meer te betrekken bij faunamonitoring. Zo zijn
aan de website spelelementen toegevoegd en is er meer ruimte voor discussie over de beelden
tussen gebruikers. Een analyse van de gebruikers van de site na het toevoegen van de
spelelementen laat zien dat dit goed werkt ook voor het aantrekkelijk maken van de website voor
een jonge leeftijdsgroep (18-24).
Inmiddels is er begonnen aan een vierde jaar Wildspotter, ditmaal in samenwerking met Provincie
Fryslân. Naast een eerdere samenwerking met Overijssel en Noord-Holland hopen we ook dat een
vierde provincie zich nog op korte termijn aansluit. We zijn benieuwd naar de resultaten van dit jaar,
en kunnen niet wachten op een volgend project voor Wildspotter.
Enkele resultaten van Wildspotter:
• Meer bekendheid voor het werk van de provincies rondt ontsnippering en faunapassages bij
een zeer breed publiek;
• Een mogelijk negatief imago omzetten in een positieve houding rondt faunapassages;
• Meer data beschikbaar waar (zeldzame) soorten zich ophouden (NDFF);
• Zowel een inspectie van de passage met aanbevelingen voor een betere functionaliteit als
een gedegen faunamonitoring.
Wildspotter zorgt voor het vergroten van de zichtbaarheid van werk van ons als ecologen. De
website is vrij toegankelijk en iedereen is uitgenodigd om te kijken en indien geïnteresseerd mee te
determineren. Het verbinden van natuurgebieden wordt meer concreet voor burgers en samen
leren we welke dieren gebruik maken van de passages. Combineer dit met aanbevelingen wanneer

het verder optimaliseren van de passage mogelijk is en je draagt direct bij aan minder
verkeersslachtoffers en beter verbonden populaties aan beide zijden van een passage. Voor ons als
ecologen van Arcadis een zeer inspirerend project waar we elk seizoen weer in leren en we hopen
uiteindelijk het publiek via Wildspotter.nl video’s van faunapassages door heel Nederland te laten
zien. Een leerpunt van de afgelopen jaren is dat een steeds groter deel van het functioneren van
(kleine) faunapassages samenhangen met beheer en onderhoud. Iets waar nog de nodige
natuurwinst te halen valt!
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Natuurprojecten in Beeld: Bloemrijk Loven

Bloemrijk Loven (2017-2018)
Bedrijventerrein Loven, waar onze vestiging van Geofoxx in Tilburg gevestigd is, heeft lange
rechte straten met in de berm bomen en een strakke grasmat. Het is groen, maar voor de
uitstraling en biodiversiteit doet het niet veel. Onze wens was om hier twee vliegen in één klap
te slaan. Als onderdeel van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Tilburg is ruim 1 hectare
aan wegberm omgezet van intensief beheerd gras naar een extensief beheerde bloemenberm.
Daarmee krijgen we er een berm bij die als corridor dient voor o.a. planten, bijen, vlinders en
vogels. Zeker een opsteker mede gezien de verontrustende berichten uit onder andere het
nabijgelegen natuurgebied Kaaistoep over de achteruitgang van het aantal insecten. Hiernaast
verbetert door het groen het beeld en de kwaliteit van de leefomgeving, en daarmee het imago
van bedrijventerrein Loven.
De gemeente was blij met het initiatief van een bedrijf op het terrein. Biodiversiteit stimuleren
op bedrijfsterreinen en meer beleving van het groen sluit perfect aan bij het beleid om de
ecologische structuren in de stad uit te breiden en te verbeteren. Juist om de ‘grijze’ plekken
van de stad te overbruggen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. De wens is om de
natuur ook meer in de stad te brengen. De voordelen zijn legio: opheffen van migratiebarrières
voor soorten, buffering van hitte en neerslag en een positieve bijdrage op de gezondheid van
mensen. Geofoxx heeft hierbij als katalysator gediend, om tot een pilotplan te komen waarin
alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en alle kennis van voorgaande ervaringen, de bodem
en het specifieke zaadmengsel wordt benut.
In 2018 heeft Geofoxx op vrijwillige basis de vlinderpopulatie gemonitord. Ondanks de impact
van de hete zomer van 2018, zijn 10 vlindersoorten (exclusief dagactieve nachtvlinders)
waargenomen. Hiernaast zijn vele andere bestuivers zoals bijen, hommels en zweefvliegen
gezien, maar vanwege de grote getallen zijn deze niet gespecificeerd op soort.
Hierbij is de impact van het project niet gestopt. Mede dankzij de succesvolle uitvoering van dit
project wordt in opdracht van de gemeente Tilburg door Geofoxx nu onderzocht wat de
mogelijkheden zijn voor de gemeente én bedrijven zelf om biodiversiteit op Loven en
bedrijventerreinen te stimuleren.
Het project Bloemrijk Loven is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg en in overleg
met groenbeheerder Dolmans Landscaping, zaadleverancier Cruydt-Hoeck en diverse bedrijven
en bedrijvenorganisaties op Loven. Tevens is het project onderdeel van de Green Deal 1.000
hectare nieuwe stedelijke natuur.

Bloemrijk Loven
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Het meest inspirerende Natuurproject 2018 - Inrichtingsplan Gulperberg: Op-en-Top!
De Gulperberg is een van de bekendste ´bergen´ in Zuid-Limburg. De markante boven het dorp Gulpen uitstekende
kop van het plateau van Landsrade is dan ook steevast onderdeel van wielerwedstrijden en het uitzicht figureert op
menige vakantiefoto.

Uitzicht vanaf De Gulperberg (fotograaf de heer Barry Kerckhoffs)
Toerisme, recreatie, natuur en landbouw claimen hier elk hun ruimte en staan op gespannen voet met elkaar mede
door het ontbreken van een visie op de Gulperberg. Een litteken op de Gulperberg vormt het 30 jaar geleden
afgebrande Panoramarestaurant Gulperberg. Door uiteenlopende belangen van partijen kon het gebeuren dat dit
complex, met daaromheen de steeds verder verwilderende restanten van een bijbehorend dierenpark met speeltuin,
is verworden tot een zwaar verloederde plek die afbreuk doet aan deze unieke locatie in het Heuvelland waar alle
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg tezamen komen.
Om de neerwaartse spiraal te doorbreken en een kader te hebben voor toekomstige ontwikkelingen is door de
gemeente Gulpen-Wittem in 2013 de Gebiedsvisie Op naar de Top!, visie op kwaliteitsverbetering Gulperberg,
opgesteld. Hierin spreekt de gemeente de ambitie uit om niet alleen de problemen met de ruimtelijke kwaliteit op
te lossen maar ook bestaande initiatieven en belangen tot een integrale gebiedsontwikkeling samen te smeden.
Kernbegrippen hierbij zijn ‘vergroenen’ en ‘versterken’.
Gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg: Op-en-Top!
Voortkomend uit deze gebiedsvisie is in 2016 het ‘Gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg: Op-en-Top!’ vervaardigd.
Het project betreft een initiatief van de gemeente Gulpen-Wittem, met ondersteuning van de Provincie Limburg in
het kader van het programma ‘Platteland in Ontwikkeling’. Om tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen is
gesproken met de stakeholders in het gebied. Dit betrof de verschillende agrariërs, de recreatieondernemers, de
natuurorganisaties, de verschillende particulieren en het waterschap. Samen met genoemde partijen is bureau
VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp nauw betrokken geweest bij het opstellen van het
gebiedsontwikkelingsplan.
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Gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg (plankaart bureau Verbeek)
Inrichtingsplan Park Gulperberg
Na vaststelling van het gebiedsontwikkelingsplan is direct begonnen met een uitvoeringsgereedplan voor ‘Fase 1 Park Gulperberg’. Hiervoor heeft bureau Verbeek de opdracht gekregen inclusief uitvoeringsbegeleiding. Speerpunt
van deze fase is het aanpakken van de grootste schandvlek op de berg. Naast het saneren en slopen van de
restanten van het panoramarestaurant, het dierenpark en de speeltuin is ingezet op het herstellen van de natuurlijke
en landschappelijke waarden en het ontsluiten van het gebied voor wandelaars door middel van struinpaden. Tevens
zijn in de nabijheid meerdere graften opnieuw ingeplant en zijn voor enkele weides op de steilere hellingen
afspraken gemaakt over de omvorming naar een soortenrijkere vegetatie via agrarisch natuurbeheer.

Het panoramarestaurant in 2017 (foto bureau Verbeek)
Op 12 oktober 2018 is het project ‘Park Gulperberg’ officieel opgeleverd.
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Gecreëerde waarden
Na jarenlang lobbyen van de gemeente is het in 2018 gelukt om de lelijke puist op de Gulperberg te verwijderen.
De plek vormt weer een waardevol en waardig onderdeel van de Gulperberg en de inwoners van Gulpen zijn weer
trots zijn op hun ‘berg’, die nu eindelijk ‘af’ lijkt. Om uiting te geven aan dit gevoel zijn dorp en berg in het plan ook
beter elkaar verbonden doordat vanaf de Gulperbergweg een struinpad is aangelegd dat bergopwaarts, bij de
Panoramaweg en ter plaatse van het voormalige panoramarestaurant, uitmondt in een uitzichtpunt waarvan de
benodigde keermuren zijn uitgevoerd in lokale Kunradersteen. Hiermee is een belangrijk doel bereikt op het vlak
van ruimtelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het gebied voor zachte recreatie en toerisme.
Bovendien is met de sloop van het gebouw en opstallen, in aansluiting op de al als mozaïek van Heischaalgrasland
en Kalkgrasland beheerde kop van de Gulperberg, het areaal natuur vergroot door de uitbreiding van deze
habitattypen op aansluitende percelen binnen (weide in agrarisch natuurbeheer) en buiten (voormalig dierenpark en
speeltuin) de begrenzing van het Natura2000-gebied Geuldal. Dit sluit aan op de ambities van Stichting Ark die
diverse gronden in bezit heeft op de oostflank van de Gulperberg zodat uiteindelijk de gehele kop van de Gulperberg
ontwikkeld wordt als (agrarisch) natuurgebied.

Struinpad projectgebied tijdens de opening
d.d. 12.10.2018 (fotograaf de heer Al Rekko)

Uitzichtpunt (foto bureau Verbeek)

Tot slot. Wat dit project laat zien is dat opruimen loont. Vanuit deze optiek is dit project een pleidooi voor het
aanpakken van verrommeling van ons aller natuur- en landschapsschoon. Alleen al in Zuid-Limburg liggen meerdere
lang leegstaande, nietszeggende gebouwen op zeer kwetsbare plekken, waar dus kansen liggen voor natuur- en
landschapsontwikkeling. Hoewel het project Gulperberg laat zien dat dit vaak trajecten van een zeer lange adem
zijn, leert het resultaat ons dat het die inzet meer dan waard is!
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Met industriële zandwinning riviernatuur maken
Ing. M.C. Bonder
5 november 2018
Sinds het jaar 1997 is Zand- en Grindbedrijf Kuypers B.V. middels delfstoffenwinning bezig
een hoogwatergeul aan te leggen tussen Neer en Buggenum in de gemeente Leudal in
Limburg. Deze is bijna klaar. Gelet op de nieuwe eisen en beleidsambities ten aanzien van
hoogwaterbescherming (‘ruimte voor de rivier’), is het initiatief ontstaan om een tweede
hoogwatergeul aan te leggen. Beide hoogwatergeulen horen tot de gebiedsontwikkeling
Wijnaerden waarin onder andere Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en
Waterschap Limburg initiatiefnemers zijn. Naast rivierverruiming in het kader van
hoogwaterbescherming, gaat ook natuurontwikkeling plaats vinden. Ecoplanning bepaalt
welke natuurtypen (Index Natuur en Landschap) daarbij zich gaan ontwikkelen waarbij de
abiotische-, biotische omstandigheden en het provinciaal natuurbeheerplan als basis dienen.
Ter plaatse van de bijna afgeronde hoogwatergeul (HWG 1) is de natuurontwikkeling
begonnen. De bever heeft hier een burcht gemaakt. De ijsvogel vangt jonge kopvoorns
vanuit de wilgen op de oevers. Meervallen paaien op de oevers. Weidejuffers vliegen er veel
rond. Water- en rosse vleermuizen zoeken voedsel boven het water. Planten als
cipreswolfsmelk en rivierfonteinkruid hebben zich gevestigd. Dergelijke riviernatuur zal zich
ook ontwikkelen bij de tweede hoogwatergeul, maar met wat meer kwelinvloeden.
Van de tweede hoogwatergeul (HWG 2) is het noordelijke deel klaar. Hier werd de
steltstrandloper waargenomen, een soort die vier keer in Nederland is waargenomen (Dutch
Birding, 2016). Bij veel zandwinningen ontstaan vaak spontaan steile wanden en ook hier is
dat het geval. Met broedende oeverzwaluwen en geïnteresseerde bijeneters als resultaat.

Neer

HWG1
HWG2
Maas

Buggenum

Figuur 1:Links: Plan van de eindtoetstand. Rechts: een meerval straks aanwezig in de hoogwatergeul.
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Figuur 2 Boven de situatie nu van de tweede aan te leggen hoogwatergeul, onder de situatie straks.
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Utrecht, Reclamemast A2 Utrecht

Wat kan een reclamemast nog meer zijn dan
alleen een reclamemast? Aan het antwoord op
die vraag gaven wij samen met Interbest een
creatieve invulling. Binnen het thema “natural
statement” ontwierpen wij een mast met een
stalen constructie met een honingraatstructuur,
die plaats biedt aan insectenhotels voor bijen en
andere insecten.
Met dit idee won Interbest de aanbesteding van
de gemeente Utrecht voor de plaatsing van een
reclamemast langs de A2, tegenover
winkelcentrum “The Wall”.
BETROKKEN PARTIJEN
Aanbesteder: Gemeente Utrecht
Opdrachtgever en visualisatie: Interbest B.V.
Idee, ontwerp, ruimtelijke onderbouwing en
quickscan natuur: SAB
Onderhoud en monitoring: Honey Highway
AANLEIDING
De gemeente Utrecht heeft een
aanbestedingsprocedure opgezet voor het
realiseren van een reclamemast langs de A2 ter
In de landelijke kranten werd aandacht aan
hoogte van bedrijfsterrein Lage Weide (tegenover het idee besteed (bron: Algemeen Dagblad
25 juli 2018, visualisatie: Interbest)
The Wall). Interbest, een grote speler binnen de
wereld van reclamemasten, wil graag een
dergelijke mast in deze dynamische omgeving plaatsen.
Aan SAB is gevraagd twee mogelijke originele ontwerpen te bedenken voor het plaatsen van
een dergelijke mast. Het idee was één ontwerp te baseren op de huidige landschappelijke
strook met een invulling van natuur en één ontwerp dat zich vooral richt op aansluiting op de
futuristische bebouwing langs de A2.
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HET IDEE
De ecologen van SAB werd gevraagd een idee uit te werken, waarin natuur in het project kon
worden opgenomen. Naar ons inzicht waren de opties natuur aan te trekken bij een object naast
de snelweg beperkt. Het idee natuur inclusief te bouwen bij of in een reclamemast, een object
wat normaal juist heel ver van natuur staat, intrigeerde ons echter. Het aantrekken van
gewervelden was voor ons geen optie, het risico van aanrijdingen met dieren achtten wij hierbij
te groot.
Naar aanleiding van de recente verontrustende berichten over de afname van wilde bestuivers
in het afgelopen jaar ontstond het idee iets voor wilde bestuivers te doen. Bijen en andere
insecten maken veelvuldig gebruik van wegbermen en de noodzaak van ecologisch goed
onderhouden wegbermen is veelvuldig beschreven. Recentelijk heeft bijvoorbeeld het
proefschrift van J. Noordijk (2009) dat is uitgevoerd aan de universiteit van Wageningen het
belang van bloemrijke wegbermen onderschreven in een onderzoek dat is uitgevoerd lands de
A76. Ook wegbermen langs snelwegen worden dus veelvuldig door bestuivende insecten
gebruikt en vormen belangrijke corridors.
Projecten die speciaal voor bestuivende insecten zijn gerealiseerd zijn bijvoorbeeld de Honey
Highway die in samenwerking met Rijkswaterstaat langs de A4 en langs tal van andere
snelwegen, provinciale wegen en spoorwegen worden gerealiseerd. Het aantrekken van
insecten leek ons daarom een veilige maar toch waardevolle optie.
Alleen bloemen inzaaien was een mogelijkheid, maar zou het plan niet erg bijzonder maken.
Ook zou dit geen aandacht voor de wilde bestuivers generen; mensen zouden alleen een
bloemrijke berm zien, zonder de link met bestuivers te begrijpen. Zo ontstond het idee bijen- en
insectenhotels te verwerken in de mast. Voor de opdrachtgever betekende dit een uniek object
wat meer aandacht naar de mast zou trekken, maar hierbij zou daarnaast heel veel aandacht
voor wilde bijen worden genereerd.

HET ONTWERP
Met dit idee zijn de ontwerpers van SAB aan de slag gegaan. De mast krijgt een schijngevel
met een stalen honingraadstructuur. De onderzijde van de mast is ingevuld met fsc-houten
delen (per raad in willekeurige richtingen), bij-vriendelijke plantvakken (als schuilplaats voor de
bij) en bijenhotels. Hoe verder naar boven, hoe meer open de gevel wordt (feitelijk een soort
gradiënt tussen open en dichte raden). De verlichting van de mast gaat ’s nachts uit.
Het terrein rondom de mast zal worden ingericht als een bloemrijke heuvel. Het bloemrijke
landschap is daarmee zichtbaar vanaf de snelweg, als een soort natuurlijk, kleurrijk icoon. Er
dient daarnaast aan de zijde van de Wolfgang Pauliweg een hekwerk te worden geplaatst. Dit
hekwerk wordt ook weer opgebouwd uit een stalen honingraadstructuur.
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Het eerste ontwerp waarmee de aanbesteding bij de gemeente Utrecht is gewonnen.
PLANNING
Het plan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 gerealiseerd.
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PROJECTBESCHRIJVING
“Stadswaterscans in Utrecht voor Winnet”
Voordracht in het kader van “Natuurprojecten in beeld 2018” van het NGB

Winnet is het samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) en 14 gemeenten op het gebied van stedelijk water en riolering. Winnet maakt in het
Regionaal Afvalwaterketenbeleid afspraken over stedelijk water, omdat een burger in
stedelijk gebied belang heeft bij een gezond en aantrekkelijk watersysteem. Een goede
waterkwaliteit verhoogt namelijk de kwaliteit van de leefomgeving en werkt positief door op
de vastgoedprijzen, de sociale cohesie en de gezondheid van de leefomgeving.
Om inzicht te krijgen in de staat van het water ontwikkelde Tauw samen met Winnet in 2015
een methode om inzicht te krijgen van de waterkwaliteit en beleving van stadswateren, geent
op de
stadswaterbeoordeling van
STOWA. Middels een
locatiebezoek wordt
relatief veel informatie
verkregen over aanwezige
soorten, kenmerken van de
watergang en de oever en
de waterkwaliteit. Aan de
hand van vooral de
vegetatie wordt ook een
beoordeling van het water
gegeven en het huidige en
potentiele streefbeeld van
de watergang bepaald.
Screenshots van de opname app in Survey123
Afgelopen jaar (2018) herhaalde Tauw dit onderzoek op meer dan 300 stadswateren in en
rond Utrecht. Tauw richtte een app (met Survey123 van ESRI) in om een vlotte monitoring te
garanderen en gegevens op een uniforme manier te verzamelen. Gewapend met een secchi
hark en een tablet of smartphone werden de opnames gemaakt. Zodra de vragenlijst in het
veld ingevuld was, werden de gegevens verzonden naar een centrale database. Het proces
om te komen tot een factsheet per locatie is volledig geautomatiseerd. Er is een script
geschreven dat alle beoordelingen automatisch berekend en de juiste gegevens uit de
centrale database haalt en in de factsheet zet. Hierin zit een enorme tijdwinst. Bovendien zijn
alle data en foto’s te raadplegen in een (openbaar beschikbare) viewer wat het
gebruiksgemak en vergelijkingen met eerdere monsterrondes vergroot.

Persoonlijke motivatie voor de voordracht
Als aquatisch ecoloog met een voorliefde voor
monitoring ben ik een erg voorstander van
meten=maatwerk. Ik heb gemerkt in de afgelopen
twee jaar dat ik bij Tauw werk, dat er veel meer
mogelijk is in slimmer meten van natuurwaarden.
Dat is begonnen met de projecten die ik mocht
begeleiden op het gebied van citizen science.
Hierbij maakten we zelf eenvoudige vragenlijsten
speciaal voor één project. De makkelijk in te richten
vragenlijsten maakt de gebruikte app bijzonder
geschikt om een specifieke onderzoeksvraag te
beantwoorden.
Secchi hark: spuit een tuinhark wit aan de
binnenkant en breng een maatverdeling aan op de
steel. Goed meetinstrument voor doorzicht,
waterdiepte en slibdikte.
Bovendien heb ik gemerkt dat het snel kunnen tonen van de resultaten in een viewer op een
kaart de betrokkenheid van bewoners enorm vergroot. We zijn over het algemeen nog niet
zo heel goed in te laten zien wat we doen en dat we daar trots op zijn, met deze tools lukt dat
wel.
Ik ben bovendien zeer te spreken over de meerwaarde die de GIS collega’s aan ons
inventarisatiewerk kunnen geven. Deze manier van inwinnen en gegevensopslag zorgt ervoor
dat zoeken in foto’s en excel lijstjes tot het verleden gaat behoren en dat bovendien alle data
gekoppeld aan een plaatsbepaling op deze wijze gelinkt kan worden, wat weer mogelijkheden
geeft voor bv Machine learning.
Dit zijn grote stappen om van punt naar vlak te komen, een ontwikkeling die wat mij betreft
enorm bijdraagt tot de digitale ecoloog.
Indiener
Michiel Wilhelm
0653438965
Michiel.wilhelm@tauw.com

LinkedIn | Twitter
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Succesvolle weidevogelcompensatie Land van Maas en Waal
De aanleg van infrastructuur kan grote impact hebben op bestaande natuurwaarden, bijvoorbeeld
weidevogels. Als een negatieve invloed niet te voorkomen is, komt compensatie in beeld. Het project
‘Zegeweg’ in het Land van Maas en Waal toont aan dat succesvolle compensatie van weidevogels
mogelijk is.
Ter compensatie van verloren weidevogelgebied bij de aanleg van de N322 bij Beneden-Leeuwen was
aan de Zegeweg in Altforst een terrein van ruim 30 ha nieuw weidevogelgebied nodig. Het plan
daarvoor is in nauw overleg met de Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierengebied
opgesteld. Ontwerp, inrichting en beheer zijn op de diversiteit in randvoorwaarden van de
doelsoorten grutto, tureluur en watersnip afgestemd. Het terrein is in 2011 met natuurvriendelijke
oevers, poelen en - om reliëf te krijgen - greppels ingericht. Het peilbeheer is lokaal aangepast en het
maaibeheer gedifferentieerd. Op twee percelen is bos gekapt en de toplaag verwijderd om de
ontwikkeling tot weidevogelgebied mogelijk te maken. Het overige terrein is juist níet afgegraven om
de bodemfauna te sparen. In beheerovereenkomsten zijn afspraken over maairegimes en beperkte
bemesting vastgelegd.
De weidevogels namen toe. Het aantal soorten varieert maar vertoont wel een stijgende lijn. De
territoria van grutto en tureluur zijn toegenomen van twee, respectievelijk één in 2010 tot zes in
2016 en vijf, respectievelijk vier in 2017. Watersnip is waargenomen, met goede hoop dat de soort
gaat broeden. Ook wulp, veldleeuwerik en gele kwikstaart profiteerden van de herontwikkeling. Het
totaal aantal territoria van weidevogels van 18 in 2010 naar 36 in 2017!
Kortom, een succesvolle compensatie voor weidevogels blijkt in relatief korte tijd mogelijk als
maatwerk wordt geleverd in zowel het ontwerp als de uitvoering én vervolgens een duurzaam
beheer wordt gevoerd dat is afgestemd op de diversiteit van de doelsoorten.
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