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1. Voorwoord van de voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus
De inzendingen voor de NGB-Natuurprijs 2018 laten zien waar de leden van het Netwerk Groene
Bureaus aan werken en tonen de kracht en betekenis van ecologische advisering. De diversiteit aan
projecten is groot. Ecologische advisering zorgt op veel plaatsen in Nederland voor een rijke
leefomgeving. Ecologische advisering levert niet alleen een bijdrage aan natuur maar eveneens - zo
laten de projecten zien - aan menselijke gezondheid, waterbeheer, economische ontwikkeling en
andere maatschappelijke belangen. Ook is ecologische advisering een inspirerende beroep.
Ecologische advisering bestrijkt veel kennisvelden, variërend van kennis over het creëren van
natuurgebieden bij rivieren en aan de kust, over de eisen die specifieke soorten stellen aan hun
leefomgeving, over het omzetten van ecologische kennis in technische innovaties tot het pasklaar
maken van een diversiteit aan gegevens voor besluiten over inrichting en beheer. Effectieve
ecologische advisering bestrijkt ook creatieve samenwerking met andere disciplines en goede inbreng
in besluitvormingsprocessen en het vraagt een zelfverzekerde invulling van de rol van adviseur.
Toepassing van ecologische kennis leidt tot tastbare, aansprekende resultaten en tot veel plezier in
het werk. Toepassing leidt ook tot de verdere ontwikkeling van die ecologische kennis wat onmisbaar
is om vorm te geven aan de grote transities in Nederland en andere landen op gebieden als klimaat,
energie, water, voeding en mobiliteit.
De kwaliteit van ecologische advisering is medebepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het
Netwerk Groene Bureaus heeft kwaliteitsbevordering van ecologische advisering als doelstelling. Ik
ben dan ook trots op de kwaliteit van de genomineerde projecten!
Jort de Bosch Kemper
voorzitter Netwerk Groene Bureaus
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2. De NGB-Natuurprijs 2018
Met natuurprojecten dragen bedrijven, organisaties en burgers bij aan natuur waar de maatschappij
om vraagt. Projecten stimuleren nieuwe initiatieven; opgedane kennis en ervaring bij de uitvoering van
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 aan werken 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 en lopende initiatieven te inspireren. Voor het
meest inspirerende natuurproject in 2018 stelt het Netwerk Groene Bureaus de NGB-Natuurprijs 2018
beschikbaar.
De jury voor de NGB-Natuurprijs 2018 wordt gevormd door Kees Bastmeijer (Hoogleraar
natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg), Harry Boeschoten (Programmadirecteur
Groene Metropool, Staatsbosbeheer), Wiel Poelmans (Projectleider Biodiversiteit en Natura 2000,
Provincie Noord-Brabant), Thijs Sanderink (beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland), Menko
Wiersema (Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland). Bas van
Leeuwen (secretariaat Netwerk Groene Bureaus) ondersteunt de jury.
Voor de NGB-Natuurprijs 2018 zijn 18 projecten voorgedragen waarvan de jury 12 projecten heeft
genomineerd. De jury had grote moeite met de keuze van het meest inspirerende project. Drie van de
twaalf genomineerde projecten dragen elk voor zich op buitengewone wijze bij aan natuurwaarden en
maatschappelijk draagvlak voor natuur:
• Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid
(RoyalHaskoningDHV)
• Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen (Bureau
Waardenburg)
• Waterdunen (BTL Advies)
Deze projecten zijn geslaagde samenwerkingsverbanden van veel maatschappelijke partijen met zeer
bijzondere natuurwaarden en natuurbeleving als uitkomst. De gerealiseerde waarden laten de kracht
en betekenis van de ecologische advisering binnen deze projecten zien.
De jury heeft de NGB-Natuurprijs 2018 toegekend aan het project "Natuurherstel op de Noordzee. De
aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen (Bureau Waardenburg)" en kent een bijzondere
vermelding toe aan het project "Bio-morfologische kaart (Econsultancy)".
De jury bespreekt in dit rapport de genomineerde projecten en verantwoordt de keuze van het meest
inspirerende project en de bijzondere vermelding. Op 30 januari 2019 is dit juryrapport gepresenteerd
op het provinciehuis van Noord-Holland en werd de prijs uitgereikt door de heer Adnan Tekin,
natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
3. Schets van de genomineerde projecten
De genomineerde projecten geven goed inzicht in de praktijk van ecologische advisering. De
hoofdlijnen op een rij.
In de genomineerde projecten komt veel natuur tot stand
In de 12 genomineerde projecten is in totaal 1700 hectare natuur gerealiseerd (ter vergelijking:
ongeveer 1,2% van de oppervlakte van de provincie Utrecht).
In de Archipel de Marker Wadden (RoyalHaskoningDHV) is 1000 hectare aan nieuwe natuur
gecreëerd, met zo’n 60 pleisterende en 23 overtrekkende vogelsoorten, met in totaal zo’n 17.000
individuen, waaronder op verschillende momenten 800 tot 4000 slobeenden. Dat zijn grote aantallen
in vergelijking met Natura 2000 doelen voor deze soort (gemiddeld 20 individuen). Op het nieuw
gecreëerde eiland komen 127 plantensoorten.
Het project "Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid" (Tauw) levert bijna 400 ha hectare nieuwe
natuur op en zorgt voor een nieuwe ecologische schakel tussen de IJssel en de Veluwerandmeren,
met soorten als rivierrombout, grote modderkruiper, roerdomp, grote zaagbek, grote karekiet, otter,
ree en meervleermuis. Het project "Waterdunen" leverde zo'n 250 hectare zilte getijdennatuur op en

3

het project Hoogveenherstel Fochteloërveen (Arcadis) 80 ha zeldzaam hoogveen habitat, 40 ha
vernatting vochtige heide en 140 ha waterretentiebekken met zowel droge als vochtige natuur. In het
project Natuurontwikkeling De Groene Grens (Natuurbalans - Limes Divergens) ontstond bijna 75
hectare nieuwe natuur.
Projecten leiden ook tot kleinere maar zeer specifieke en waardevolle habitats zoals oesterriffen in de
Noordzee (Borkumse Stenen; Bureau Waardenburg), nieuwe natuurgebieden in intensief gebruikte
agrarisch gebieden, met lepelaars, kleine plevieren en steltlopertjes als witgatje en zwarte ruiter
(Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht; Bureau Waardenburg) of natuur dicht bij huis (Sportvelden in
de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Laneco).
De gecreëerde natuur sluit nauw aan bij de maatschappelijke vraag. De aansluiting wordt in een
aantal project verkregen door mede-opdrachtgeverschap vanuit het provinciaal beleid (Waterdunen;
BTL Advies, Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht; Bureau Waardenburg) en ook doordat
natuurinclusief ontwerp leidt tot ecologische condities voor doelsoorten en -habitats van provinciaal
beleid zoals bij Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid (Tauw).
De genomineerde projecten investeren in draagvlak voor natuur.
Projecten leiden tot meer maatschappelijke betrokkenheid bij natuur door actieve voorlichting zoals bij
"Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid" (Tauw) waar specifiek voor de jeugd diverse evenementen
zijn georganiseerd zoals het leegvissen van te dempen waterlopen met lokale basisscholen en het
uitzetten van de vangst elders en diverse rietplantdagen (als variant op boomplantdagen). Voor alle
leeftijden, tot aan de jongsten toe, is educatiemateriaal ontwikkeld. Ook rondleidingen in gebieden om
de betrokkenen op de hoogte te stellen van de vorderingen en de plannen (Hoogveenherstel
Fochteloërveen; Arcadis), oversized picknick tafels en educatieve projecten voor schoolklassen (Fietsen Natuurverbinding Nigtevecht; Bureau Waardenburg) en het verbinden van recreatie en natuur via
natuureducatie en natuurpromotie (Waterdunen; BTL Advies) leidt tot draagvlak. Internet wordt
ingezet om natuur in de zeer directe woonomgeving plús de mogelijkheden om die natuur te
versterken, zichtbaar te maken (Bio-morfologische kaart; Econsultancy) en mogelijkheden te bieden
voor actieve deelname aan natuurbescherming aan mensen die aan huis zijn gebonden (Wildspotter;
Arcadis).
De genomineerde projecten leiden tot innovaties in aanpak en uitvoering
De projecten ontwikkelen innovatieve werkwijzen die zich lenen voor brede toepassing. Technische
innovaties komen voor, in de vorm van 3d-geprinte vispassages (Fishionpassage; Movares),
railconstructies (Dwarsligger faunapassage; Movares), speciale machines om veenpakketten los te
snijden van de ondergrond zonder de omgeving al te zeer te verstoren (Hoogveenherstel
Fochteloërveen; Arcadis), methodes voor riettransplantatie (Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid;
Tauw) en de inzet van beschermde soorten als biologische bestrijders (Sportvelden in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug; Laneco).
Ook zijn innovaties in de projectaanpak te zien, zoals de gedurfde grootschaligheid van projecten
(Marker Wadden; RoyalHaskoningDHV, Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid; Tauw en
Waterdunen; BTL Advies) en het creatief verbinden van belangen (op afstand gelegen energiecentrale
met lokale natuur bij Hoogveenherstel Fochteloërveen; Arcadis). Andere innovatieve werkwijzen zijn
onder meer de grondruil tussen gemeenten voor de aanleg van groene buffers tussen bebouwing
(Natuurontwikkeling De Groene Grens; Natuurbalans - Limes Divergens), de realisatie van een
Kustlaboratorium (Waterdunen, BTL Advies) en het combineren van klimaatadaptatie en
klimaatmitigatie (Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid; Tauw).
Integrale gebiedsontwikkeling is een krachtige motor om met ecologische kennis maatschappelijke
vraagstukken op te lossen
De genomineerde projecten laten zien dat in integrale gebiedsontwikkeling de ecologische inbreng
veel natuur oplevert. Archipel de Marker Wadden (RoyalHaskoningDHV), Fiets- en Natuurverbinding
Nigtevecht (Bureau Waardenburg), Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid (Tauw),
Natuurontwikkeling De Groene Grens (Natuurbalans - Limes Divergens) en Waterdunen (BTL Advies)
leveren bij elkaar 1700 hectare natuur op, ongeveer 1,2% van de oppervlakte van de provincie
Utrecht.
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Maar bij integrale gebiedsontwikkeling levert de ecologische inbreng nog veel meer maatschappelijke
baten dan biodiversiteit, zoals versterking van waterkwaliteit, recreatie, kwaliteit van de leefomgeving,
menselijke gezondheid, economische vestigingsklimaat, afzetmogelijkheden voor bagger (Archipel de
Marker Wadden; RoyalHaskoningDHV), (over)compensatie voor uitstoot van CO2 (Hoogveenherstel
Fochteloërveen; Arcadis), hoogwaterveiligheid, woonfunctie, verbetering van de bereikbaarheid,
(water)recreatie (Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid), kustversterking en werkgelegenheid
(Waterdunen; BTL Advies).
Ecologisch adviseren is inspirerend werk en krijgt op vele manieren vorm
Ecologisch adviseren leidt tot natuur en tot het realiseren van andere maatschappelijke belangen. De
projecten laten zien dat deze doelen veel werkplezier opleveren. Ook doordat zich voordoende
kansen worden gepakt (Waterdunen; BTL Advies) of invulling wordt gegeven aan een visionaire
ambitie (zoals bij de Marker Wadden; RoyalHaskoningDHV). Er wordt iets nieuws gecreëerd en niet
(alleen maar) een probleem opgelost.
Inspiratie gaat uit van het projectgebied zelf, wat als energiebron wordt gebruikt door op de
projectlocatie zelf te werken (zoals bij Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid; Tauw en Fiets- en
Natuurverbinding Nigtevecht; Bureau Waardenburg). De verbondenheid met het project kan sterk zijn
zoals bij Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid (Tauw): "wij zijn dan ook als bureau en als team
ecologen echt onderdeel van het project en de projectorganisatie geworden en zijn met hen
buitengewoon trots op de behaalde resultaten. Ook heeft een hele lichting jonge ecologen intussen
kennis kunnen maken met en kunnen leren van dit uitdagende project, zowel op inhoudelijk als
procesmatig vlak".
Langdurige betrokkenheid bij projecten leidt tot intensieve relaties tussen adviesbureau en gebied. Zo
is BTL Advies sinds 2014 bij het project 'Waterdunen' betrokken, RoyalHaskoningDHV sinds 2011 bij
het project 'Marker Wadden' en Tauw sinds 2010 bij Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid.
Adviesbureaus zijn als adviserende uitvoerder in projecten eindverantwoordelijk voor de
natuurcomponent maar kunnen ook risicodragend projectaannemer (Hoogveenherstel
Fochteloërveen; Arcadis) of gedelegeerd opdrachtgever voor een provincie (Waterdunen; BTL Advies)
zijn.
Ecologen werken bij integrale gebiedsontwikkeling in teamverband met andere ecologen,
landschapsarchitecten, ecohydrologen, technische disciplines en sociale disciplines. Inspiratie gaat uit
van het leren van elkaars 'taal' zoals in het project Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht (Bureau
Waardenburg): "Ieder droeg in het planteam vanuit zijn of haar eigen deskundigheid bij aan de
totstandkoming van iets groters dan diegene alleen had kunnen bereiken. Door elkaars ‘taal’ te leren
begrijpen kan integratie tot stand gebracht worden en is het mogelijk om op alle fronten functionaliteit
en kwaliteit te behalen." Samenwerking tussen ecologen en technici leidt ook tot directe vertaling van
ecologische kennis in technische innovaties, zoals bij het project 'Dwarsligger faunapassage
(Movares)' en 'De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard (Movares).
Ervaringen die in de projecten zijn opgedaan, zijn overal toe te passen
Elk project levert unieke ervaringen op die weer naar elk ander natuurproject te vertalen zijn. Alle
projecten dragen deze ervaringen actief uit via presentaties, excursies, rapportages en andere
publicaties en de evaluatie van genomen maatregelen. De ervaringen blijven ook onderdeel van de
bagage van de naar schatting duizend ecologen die actief zijn binnen het Netwerk Groene Bureaus. In
hun projecten geeft deze ecologische kennis vorm aan Nederland.
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4. Inspirerende onderdelen van de genomineerde projecten
De NGB-Natuurprijs 2018 is gericht op projecten waaraan NGB-leden in 2018 op enigerlei wijze
werken en die niet ingegeven zijn door natuurwetgeving of - ingeval natuurwetgeving wèl een rol
speelt - meer natuur opleveren dan waartoe natuurwetgeving verplicht (vereiste mitigatie /
compensatie). Dergelijke projecten dragen bij aan actieve natuurbescherming die een belangrijke
maatschappelijke opgave vormt.
De beschrijvingen van de genomineerde projecten leveren veel inspiratie op. De jury benoemt hier per
project de onderdelen die zij als inspirerend hebben ervaren. De uitwerking van deze onderdelen vindt
u in de projectbeschrijvingen en bij de betrokken adviseurs.
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.
Inspirerende onderdelen:
• De start vanuit een visionaire ambitie, groot en gedurfd denken
• De grootschaligheid van het project
• Toepasbaarheid wereldwijd
• Verbinden van veel maatschappelijke belangen (natuur, waterkwaliteit, recreatie, de kwaliteit van
de leefomgeving, de menselijke gezondheid, het economische vestigingsklimaat, baggerdepot
voor omringende gemeenten)
• De gerealiseerde natuurwaarden: een zeer sterke verbetering van de aanwezige natuurkwaliteit
• Verrassende ontwikkeling van bodem- en waterfauna, zichtbaar door monitoring en onderzoek
• Aansprekendheid van het gecreëerde (wadden)gebied
• Oplossen van al lang bestaande problemen met waterkwaliteit
• Samenwerking tussen partijen
• De aandacht voor de uitstraling van het project die bijdraagt aan maatschappelijk draagvlak voor
natuur
• De verbintenis tussen het adviesbureau en het project door de langdurige betrokkenheid van het
adviesbureau
• Het enthousiasme dat spreekt uit het citaat: “normaal mag ik van mijn vrouw niet overwerken,
tenzij het voor de Marker Wadden is, zij is ook al op het eiland geweest en net zo enthousiast als
ik!”.
2. Bio-morfologische kaart
Edwin Witter, Econsultancy, Witter@econsultancy.nl, www.econsultancy.nl
Het project laat zien hoe effectief 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.
Inspirerende onderdelen:
• Zichtbaar maken van aanwezige natuur en van de mogelijkheden om natuur in de zeer directe
woonomgeving te versterken, voor zowel gemeente-ambtenaren als burgers
• Potenties van de kaart voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie
• Draagvlak voor natuur door concretisering van natuur met herkenbare soorten als ambassadeur
• Aandacht voor natuur buiten het NatuurNetwerk Nederland
• Voorbeeldfunctie voor andere gemeenten
• Vinger-aan- de-pols benadering door regelmatige updates
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
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geïnteresseerden kan betrekken bij natuurbeheer. Het project verbindt de technische wereld met het
natuurbeheer.
Inspirerende onderdelen:
• Habitatverbetering 'op maat'
• Spectaculaire verlaging van waterturbulentie, met een factor 5
• Innovatieve oplossingen van natuurbeheervraagstukken
• Ontwikkelpotenties van de gevolgde aanpak
• Directe vertaling van ecologische kennis naar technische innovaties
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.
Inspirerende onderdelen:
• Innovatieve combinatie ecologische en technische kennis
• Brede toepasbaarheid van de innovatie
• Oplossen van hardnekkige problemen als gevolg van hoge grondwaterstand
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.
Inspirerende onderdelen:
• Realisatie van twee natuurgebieden in een intensief landbouwkundig gebruikt veenweidegebied
• Behoud openheid van het veenweidelandschap door landschappelijke inpassing
• Integrale aanpak van een fiets- en natuurverbinding
• Goede navolgbaarheid voor andere locaties
• Werk-met-werk dat natuur oplevert
• Sturende werking van een doelsoortenlijst van provincies en RWS
• Verkrijgen van draagvlak in het gebied via een variatie aan activiteiten
• Vertrouwen en openheid in het contact tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
• Interactie tussen disciplines binnen het uitvoeringsteam en gezamenlijk werken op locatie
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.
Inspirerende onderdelen:
• Koppeling van de belangen van een op afstand gelegen energiemaatschappij aan lokaal
natuurherstel
• Forse natuurwinst door het creëren van kwetsbare habitats
• Innovatieve werkwijzen binnen een kwetsbaar natuurgebied
• Rol van projectaannemer is risicodragend
• Betrekken van de bewoners in de directe omgeving
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
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enthousiasme begonnen, innovatief project; een geweldig idee. De aanpak heeft grote potenties voor
een grootschalig herstel van een uniek ecosysteem in de Noordzee.
Inspirerende onderdelen:
• Versterking natuur in de sterk aangetaste Noordzee
• Herstart van een sinds lang verdwenen ecosysteem
• Zeer grote potenties door (toekomstige) visserijvrije gebieden bij windmolenparken
• Samenwerking met stakeholders (visserij)
• Aandacht voor natuur die voor de meeste burgers onzichtbaar is
• Innovatieve aanpak met gebruik van 3-d kunstriffen
• Enthousiast uitgedragen project, met een aansprekend verhaal waarin passie doorklinkt
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.
Inspirerende onderdelen:
• De gerealiseerde natuurwinst voor sterk bedreigde soorten
• De grootschaligheid van het project en innovatieve componenten
• De verbinding van vele maatschappelijke belangen in een gebied met veel stakeholders en
bevoegde gezagen (hoogwaterveiligheid, woonfunctie, verbetering van de bereikbaarheid,
(water)recreatie en natuurontwikkeling)
• Betrokkenheid van de streek
• De voorbeeldwerking voor Natuurinclusief ontwerp en het actief uitdragen daarvan, ook
internationaal
• De langdurige betrokkenheid van het adviesbureau bij het project
• Actief uitdragen van opgedane kennis
9. Natuurontwikkeling De Groene Grens
Peter Verbeek, Natuurbalans - Limes Divergens, verbeek@natuurbalans.nl, ww.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.
Inspirerende onderdelen:
• Gerealiseerde natuur (w.o. blauwgrasland)
• Aanleg reservaatsakkers met sterk bedreigde akkerflora
• Bijzondere natuur dicht bij de paden
• Samenwerking van twee gemeenten voor ontwikkeling van een buffer tussen bebouwing
• Betrokkenheid van de bewoners
• Fine-tuning in de uitvoering
• Financiering vanuit woonfunctie
• Oogsten van zaden voor herintroductie
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.
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Inspirerende onderdelen:
• Functie van beschermde soorten wordt zichtbaar
• Integratie van natuur en andere gebruiksfuncties
• Kleinschaligheid en navolgbaarheid van het project op veel andere plaatsen
• Eenvoud van het project
• Betrokkenheid van vrijwilligers
• Promoten van biologische bestrijding en voorkomen gebruik van bestrijdingsmiddelen
11. Waterdunen
Arjan Schoenmakers, BTL Advies, Arjan.Schoenmakers@btl.nl, www.btl.nl
Het project laat zien dat 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.
Inspirerende onderdelen:
• Gerealiseerde natuurwaarden, belangrijk voor het behalen van N2000-doelen
• Versterking van kust en delta waarvoor Nederland specifieke verantwoordelijkheid draagt
• Grootschaligheid van het project
• Koppeling van meerdere maatschappelijke en economische belangen (kustversterking,
getijdennatuur, realisatie van een recreatiegebied, scheepvaart, werkgelegenheid,
Kustlaboratorium voor zilte teelten)
• Samenwerking tussen veel (ook lokale) partijen, leidend tot maatschappelijk draagvlak
• Sectorale ontwikkeling (kustversterking) herkennen en benutten als kans voor integrale
ontwikkeling
• Expliciete aansluiting bij het provinciaal beleid
• Verbinden van recreatie en natuur via natuureducatie en natuurpromotie
• Leidende rol van het adviesbureau en verscheidenheid aan werkzaamheden.
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.
Inspirerende onderdelen:
• Eenvoudige manier om mensen met hun omgeving te verbinden
• Bieden van mogelijkheden voor actieve participatie in natuurbescherming aan mensen die aan
huis zijn gebonden
• Betrekken van burgers bij ecologisch onderzoek
• Onderzoek naar effectiviteit van genomen maatregelen (faunapassages)
• Originele visualisatie van het project
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5. Toekenning van de NGB-Natuurprijs 2018
De jury heeft gekeken naar
1. de brede toepasbaarheid van het project voor andere gebieden/situaties;
2. het natuurrendement - direct of indirect - voor kwetsbare soorten en habitats en de (eventuele)
relatie met provinciaal beschermde soorten en habitats;
3. aansprekend maatschappelijk rendement;
4. bijzondere opgedane inspirerende leerpunten en ervaringen en
5. het ondervonden werkplezier bij de betrokkenheid bij het project.
In de discussies over de projecten bleken uiteindelijk drie aspecten leidend: de gerealiseerde
natuurwaarden, de bijdrage aan maatschappelijk draagvlak voor natuur en de innovatiekracht. Deze
aspecten hangen weliswaar onderling samen maar elk project heeft op één of twee van deze
aspecten een eigen accent.
Elk project inspirerend
De jury ervoer elk van de projecten als inspirerend en verbindt daaraan de aanbeveling meer
bekendheid te geven aan projecten en hun leerpunten. Hier ligt ook voor opdrachtgevers een taak:
een project is niet compleet zonder een effectief communicatietraject als maatschappelijke bijdrage
aan actieve natuurbescherming.
Keuze van het winnende project
De jury had grote moeite met de keuze van het winnende project. Drie van de twaalf genomineerde
projecten leiden elk voor zich op buitengewone wijze bij aan natuurwaarden en maatschappelijk
draagvlak voor natuur:
• Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid
(RoyalHaskoningDHV)
• Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen (Bureau
Waardenburg)
• Waterdunen (BTL Advies)
Deze projecten zijn geslaagde samenwerkingsverbanden van veel maatschappelijke partijen met zeer
bijzondere natuurwaarden en natuurbeleving als uitkomst. De gerealiseerde waarden laten de kracht
en betekenis van de ecologische advisering binnen deze projecten zien.
De jury heeft de NGB-Natuurprijs 2018 toegekend aan het project "Natuurherstel op de Noordzee. De
aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen (Bureau Waardenburg)" en kent een bijzondere
vermelding toe aan het project "Bio-morfologische kaart (Econsultancy)". De jury heeft daarbij het
volgende overwogen.
Toekenning NGB-Natuurprijs 2018
Het project "Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen
(Bureau Waardenburg)" laat zien dat in een gebied met veel op het oog tegenstrijdige
maatschappelijke belangen en met een lange historie van conflicten, in goed overleg tussen
natuurorganisaties en de visserijsector en vanuit gedegen ecologische kennis biodiversiteit te creëren
is. Een vanuit enthousiasme begonnen, innovatief project; een geweldig idee. De jury heeft
waardering voor elk van de betrokken partijen.
De aanpak (op deze relatief kleine oppervlakte) heeft grote ruimtelijke potenties voor de biodiversiteit
in de Noordzee waar met de komst van windmolenparken een nieuwe, op deze wijze te benutten
dynamiek is ontstaan. De natuur in de Noordzee is sterk aangetast en herstel van natuurwaarden
levert op termijn een ongekende bijdrage aan de biodiversiteit. De Noordzee is een gebied waarmee
Nederland als kust- en deltagebied een bijzondere relatie heeft. Het project spreekt aan en genereert
daarmee verdere maatschappelijke aandacht voor natuur in de Noordzee.
Toekenning bijzondere vermelding door de jury van de NGB-Natuurprijs 2018
Het project "Bio-morfologische kaart (Econsultancy)" laat zien hoe onverwacht en effectief bestaande
natuurwaarden in kaart te brengen zijn. Op inspirerende wijze wordt natuur zichtbaar gemaakt.
De kaart biedt een basis voor gemeentelijk biodiversiteitsbeleid en voor op te stellen omgevingsvisies.
De kaart kan naast erfgoedkaarten binnen het nieuwe omgevingsbeleid als integratiekaart een rol
gaan spelen.
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De kaart laat op zeer lokaal niveau zien met welke (eenvoudige) maatregelen burgers en gemeente
de biodiversiteit buiten het NatuurNetwerk Nederland kunnen versterken. De Bio-morfologische kaart
heeft een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.
De jury adviseert de aanduiding van de kaart ('bio-morfologische kaart") van zijn technische karakter
te ontdoen en meer aan te laten sluiten bij de gebruiksdoelen van de kaart.
6. De genomineerde projecten
De twaalf genomineerde projecten worden beschreven aan de hand van posters en toelichting (in
alfabetische volgorde):
1. Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid
Royal HaskoningDHV, Carolien van der Ziel, carolien.van.der.ziel@rhdhv.com, www.rhdhv.com
2. Bio-morfologische kaart
Econsultancy, Edwin Witter, Witter@econsultancy.nl, www.econsultancy.nl
3. De Fishionpassage © als innovatie in de Lopikerwaard
Movares, Cornel van der Kooij, cornel.vd.kooij@movares.nl, www.movares.nl
4. Dwarsligger faunapassage (DFP)
Movares, Cornel van der Kooij, cornel.vd.kooij@movares.nl, www.movares.nl
5. Fiets- en Natuurverbinding Nigtevecht
Bureau Waardenburg, Mascha Visser, m.m.visser@buwa.nl, wwwbuwa.nl
6. Hoogveenherstel Fochteloërveen
Arcadis, Reinoud Kleijberg, reinoud.kleijberg@arcadis.com, www.arcadis.com
7. Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen
Bureau Waardenburg, Wouter Lengkeek, w.lengkeek@buwa.nl, www.buwa.nl
8. Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid
Tauw, Luc Bruinsma, luc.bruinsma@tauw.com, www.tauw.com
9. Natuurontwikkeling De Groene Grens
Natuurbalans - Limes Divergens, Peter Verbeek, verbeek@natuurbalans.nl, www.natuurbalans.nl
10. Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Laneco, Dirk van Pijkeren, dvpijkeren@laneco.nl, www.laneco.nl
11. Waterdunen
BTL Advies, Arjan Schoenmakers, Arjan.Schoenmakers@btl.nl, www.btl.nl
12. Wildspotter.nl – Innovatieve faunamonitoring, burgerparticipatie en communicatie
Arcadis, Bas van den Dries, bas.vandendries@arcadis.com, www.arcadis.com
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Samenwerken vanuit vertrouwen werk stimulerend
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We bouwden mee aan een geweldig project wat
ons land en hopelijk ver daarbuiten een evidente
natuur-impuls gaat geven. Een “wow”-project
waar je op verjaardagen graag over vertelt!

Bontbekplevier

Met de aanleg van de Marker Wadden zijn de doelen voor
de beleidsmatige belangrijke doelsoorten, als slobeend,
tafeleend, zwarte stern en visdief ruimschoots gehaald.
Marker Wadden biedt bij uitstek de kans om te bestuderen
hoe de natuur zich ontwikkelt van een kale vlakte tot
moeraslandschap.
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Zwarte stern
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Archipel De Marker Wadden - Van ecologische droom naar unieke realiteit
De Archipel Marker Wadden, een unieke natuurparel
Hier kun je naar hartelust vogels observeren
Dit is één van de grootste natuurprojecten van Nederland
Dit project is opgepakt vanuit de ambitie om een prachtig
volgelparadijs te realiseren

foto: Carolien van der Ziel
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Groot vogeleiland van internationale allure

Het belangrijkste probleem van het Markermeer, de grote
hoeveelheden slib, is aangepakt
Het realiseren van nieuwe natuur en verbetering van de
kwaliteit gaan hier hand in hand

1000 hectare nieuwe natuur

Archipel De Marker Wadden

Van ecologische droom naar unieke realiteit

Een geweldig project, wat
ons land en hopelijk ver
daarbuiten een evidente
natuur-impuls gaat geven.
Een “wow”-project waar
je op verjaardagen graag
over vertelt!

In september dit jaar is er een unieke natuurparel geopend voor het publiek: de
Archipel Marker Wadden. Hier kan je naar hartenlust vogels observeren en komt
het waddengevoel naar boven. De 1000 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 vanaf 2011, in nauwe
samenwerking met Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hebben kunnen
leveren aan de realisering van dit Natura 2000 gebied. Mede omdat dit één
van de grootste natuurprojecten van Nederland is, met grote meerwaarde voor
heel Europa. En Marker Wadden is zo belangrijk dat het al binnen 1 maand na
oplevering onderdeel is gemaakt was van nationaal park Nieuw Land.

Archipel De Marker Wadden

Van ecologische droom naar unieke realiteit

Toepasbaarheid van het project in andere
gebieden/situatie
Marker Wadden is niet aangepakt
als een probleem, maar vanuit de
ambitie om een droom -een prachtig
volgelparadijs- te realiseren. Hiermee
wordt tegelijkertijd ook het belangrijkste
probleem van het Markermeer aangepakt,
de grote hoeveelheid slib die zich als een
verstikkende deken over de bodem van
het meer werd verplaatst. Holoceen en slib
is gebruikt voor het bouwen van eilanden,
waardoor immobilisatie van slib in de
luwtes ontstaat. Zo gaan het realiseren
van nieuwe natuur en verbetering van de
kwaliteit samen. Deze aanpak is op zo’n
grote schaal nog nergens toegepast in
de wereld, en is daarmee echt innovatief.
Dit project kan een inspiratie zijn voor
vele andere natuur- en deltagebieden
wereldwijd. De eerste eilanden van de
Marker Wadden zijn bijvoorbeeld aanjager
geweest om ook de dijkversterking
Houtribdijk op meer natuurvriendelijke
wijze aan te leggen en het heeft er ook
mede voor gezorgd dat Trintelzand bij de
Houtribdijk is aangelegd waardoor het
natuureffect groter is dan alleen op de
eerste eilanden.

Archipel De Marker Wadden

Van ecologische droom naar unieke realiteit

Natuurrendement
Met dit project is niet alleen een groot
vogeleiland van internationale allure op
innovatieve wijze gemaakt, ook de ecologie
en biodiversiteit van het Markermeer
is verbeterd. Het project draagt bij
aan verbetering van het waterbeheer,
de kwaliteit van de leefomgeving, de
menselijke gezondheid, het economische
vestigingsklimaat en andere maatschappelijk
functies. Met de aanleg van de Marker
Wadden zijn de doelen voor de
beleidsmatige belangrijke doelsoorten, als
slobeend, tafeleend, zwarte stern en visdief
ruimschoots gehaald. Voor de slobeenden
geldt een N2000 doel van gemiddeld 20
individuen, echter er zijn er 800 tot 4000 stuks
geteld op verschillende momenten! In 2018 zijn
er zo’n 60 pleisterende vogelsoorten en 23
overtrekkende vogels geteld, in totaal waren
er zo’n 17.000 stuks vogels op het eiland.
Daarnaast zijn er 127 plantensoorten, zoals
moerasandijvie, perzikkruid, zachte witbol
en rode klaver, waargenomen. Dat is een
enorme score ten opzichte van 2016 toen er
nog bijna geen soorten zaten.
https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden/
onderzoek-op-marker-wadden

Archipel De Marker Wadden

Van ecologische droom naar unieke realiteit

Maatschappelijk rendement
Marker Wadden is onderdeel van Nationaal
Park Nieuw Land waarmee zij bijdraagt
aan de doelstellingen van dat park
en de combinatie natuur, recreatie en
economische waarde en zet daardoor de
regio Flevoland op de kaart. Een andere
belangrijk maatschappelijk rendement
is dat omliggende gemeenten hun
schone bagger nuttig kwijt kunnen in een
compartiment waarmee ze meehelpen aan
de verontdiepingen.
Tevens biedt de Marker Wadden bij uitstek
de kans om te bestuderen hoe de natuur
zich ontwikkelt van een kale vlakte tot
moeraslandschap. Er is een verhoging van de
visproductie, waardevol voor zowel de natuur
als de beroepsvisserij. Er is een prachtige
haven met 25 ligplaatsen voor watersporters
op een locatie waar vroeger bijna niemand
zeilde. De recreatieve voorzieningen, zoals
een vlonderpad en een kijkhut, zijn zorgvuldig
in het gebied ingepast.

Archipel De Marker Wadden

Van ecologische droom naar unieke realiteit

Opgedane inspirerende leerpunten en
ervaringen
»

Een wenkend perspectief (de droom) verbindt positief,
waardoor een groot vogeleiland van internationale allure
op innovatieve wijze kon worden gemaakt, waar ook de
omgeving enthousiast van wordt.

»

Samenwerken vanuit vertrouwen werk stimulerend. Er
was een intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat,
Natuurmonumenten en ons team, niet ‘de klant op afstand’.
Op projectinhoud is iedereen uitgedaagd om te zoeken
naar maximale bijdrage in doelen en synergie.

»

De werkwijze was van grof naar fijn en parallel op alle
thema’s maakten we met een topteam van Leading
professionals korte slagen. Dit geeft echte synergie van
aspecten, belangen en inzichten.

»

De visie en ambitie van Natuurmonumenten met
daarnaast de brede expertise van ons team, vormde een
cruciale combinatie om dit project te kunnen realiseren.

»

Door in vroeg stadium al goede keuzes te maken voor
bijvoorbeeld de locatie, konden kosten en inspanningen
worden geminimaliseerd en resultaten worden
gemaximaliseerd.

»

Door een zeer succesvolle aanbesteding met
concurrentie gerichte dialoog, is er een ontwerp ontstaan
met een zeer goede balans tussen ruimtelijke kwaliteit,
onderhoudbaarheid, natuurlijke dynamiek en lage
uitvoeringskosten. Door een scherpe focus op de essentie
is de hectare prijs laag gebleven.

»

Het parallel laten lopen van het MER-traject en de
aanbesteding is succesvol geweest. De opgedane kennis
uit de aanbesteding is nuttig toegepast in de inspraak
procedure.

Archipel De Marker Wadden

Van ecologische droom naar unieke realiteit

Het ondervonden werkplezier
We hebben de visie voor de Marker
Wadden gezamenlijk om kunnen zetten
in daadwerkelijke uitvoeringsplannen.
Daarbij hebben wij de 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 uniek voor
zo’n project en werkt enorm stimulerend.
»

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
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.

»

Het plezier en de enorme motivatie voor dit project blijkt
wel uit het feit dat onze projectleider meerdermalen
bestookt is door medewerkers die graag aan het project
wilden werken. Het wekend perspectief; je bouwt mee
aan een geweldig eiland wat een evidente natuur-impuls
gaat geven. Tevens was er van Natuurmonumenten veel
aandacht voor het behalen van tussenliggende successen
en het berichten hierover in de media. Deze aandacht
werkt stimulerend.

»

De samenwerking was niet afgebakend tot kantooruren,
waardoor het denkproces bij opdrachtgever en adviseurs
ook ‘s avonds nog doorgaat, waardoor men elkaar ook
daarvoor opzoekt. Eén van onze adviseurs zei hierover:
“normaal mag ik van mijn vrouw niet overwerken, tenzij
het voor de Marker Wadden is, zij is ook al op het eiland
geweest en net zo enthousiast als ik!”.

Bio-morfologische kaart Ede, nadere toelichting:

De toepasbaarheid van het project in andere gebieden/situaties;
De biomorfologische kaart kan voor iedere gemeente worden opgesteld. In de gemeente Ede heeft de
kaart meerdere doeleinden en is er een relatie met het biodiversiteitsbeleid, het soortmanagementplan. De kaart kan in eerste instantie ook op een ander ambitieniveau worden gemaakt.
Voor sommige situaties zal het al genoeg zijn om vast te leggen wat een gemeente aan
natuurwaarden heeft. Bij gebiedsontwikkeling is het voor ambtenaren mogelijk om middels een
biomorfolgische kaart een eerste indruk te krijgen over de ecologische waardes van het deel waarin
zijn projecten tot uitvoer willen brengen. Doordat de kaart eenvoudig toegankelijk is voor iedereen kan
het als “kapstok” worden gebruikt voor tal van beleid. Dit kan zijn voor ecologisch bermbeheer,
onderhoud van groenvoorzieningen, vergroenen van stedelijk gebied en ga zo maar door.
In Ede worden bijzonderheden die bijvoorbeeld uit veldonderzoeken zijn gebleken direct toegevoegd
aan de factsheets en periodiek wordt de gehele kaart voorzien van een “grote beurt”. Nieuwe
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, een actualisatie van de waarnemingen uit de NDFF en
dergelijke worden verwerkt in een nieuwe versie. Omdat de opzet zo eenvoudig is, zijn wijzigingen erg
gemakkelijk aan te brengen. Nieuwe ideeën voor het gebruik kunnen eenvoudig worden vormgegeven
door de factsheet uit te breiden. In Ede is dit onlangs voor het stedelijk gebied gedaan: de
ontwikkelmogelijkheden en de toekomstige monitoring van het soortmanagementplan zijn voorbeelden
van uitbreiding.

het natuurrendement - direct of indirect - voor kwetsbare soorten en habitats en de (eventuele) relatie
met provinciaal beschermde soorten en habitats;
Het project gaat niet over directe soortbescherming maar over het verbeteren van het ecologisch
functioneren van de leefomgeving. Dit zal indirect zijn weerslag hebben op de verscheidenheid aan
soorten en daarmee ook op verbetering van leefgebied van kwetsbare soorten. In sommige
deelgebieden zijn maatregelen verwoord die juist wel direct effect kunnen hebben op kwetsbare
soorten. Een voorbeeld is de beschermde sleedoornpage die binnen de gemeente Ede voorkomt.
De ontwikkelmogelijkheden die per deelgebied zijn geformuleerd zijn bedoeld om betrokken partijen te
enthousiasmeren en bewust te maken van het positieve effect dat met kleinschalige, eenvoudige,
vaak goedkope maatregelen kan worden gedaan. De biomorfologische kaart zal mensen op nieuwe
ideeën kunnen brengen om een steentje bij te dragen aan verbetering van de leefomgeving. Dit kan
zijn op het niveau van de burger, als gemeente-ambtenaren of particuliere planontwikkelaars.
De meerwaarde van de biomorfologische kaart ten opzichte van maatregelcatalogi of folders met
voorbeelden voor verbetering van het leefgebied is dat maatregelen toegespitst zijn op de lokale
situatie. In een binnenstad zijn andere maatregelen voor verbetering van de biodiversiteit zinvol dan
op een industrieterrein. In gebieden met weinig openbaar groen zijn voorbeeldmaatregelen gericht op
toepassing door de bewoners. Doormiddel van de kaart, laat de gemeente Ede haar bewoners zien
dat er nagedacht is over de leefomgeving in hun wijk.

het maatschappelijk rendement;
Het maatschappelijk rendement is veel groter dan veel mensen zich realiseren. De top tien van de
campagne Groen Loont laat dit middels een filmpje zien op http://degroenestad.nl/visualisatie-vangroen-loont-bekijk-de-film/
Verkoelende werking van bomen
Stijgende huizenprijzen bij vergroening
Gezondheidsvoordelen
Meer buitenspelende kinderen
Dit zijn voorbeelden die de bewoners rechtstreeks raken. Daarnaast het verbeteren van de
milieukwaliteit, waterberging, recreatie en dergelijke allemaal een positief effect voor de maatschappij.
de opgedane inspirerende leerpunten en ervaringen
De term biomorfologische kaart bestond niet toen het project van start ging. De term is speciaal voor
het project bedacht en dit geldt feitelijk voor alles wat tot de totstandkoming van het product heeft
geleid. Samen met de gemeente Ede is nagedacht over een opzet, waarbij de belangrijkste eis was
dat het eenvoudig in gebruik moest zijn. Belangrijk is geweest om eerst goede argumenten te hebben
op grond waarvan de gebiedsindeling is gekozen. Elke wijziging die door voortschrijdend inzicht
ontstaat betekent extra werk in de vervolgfasen van het project. Toen eenmaal de keuzes gemaakt
waren, was het vooral een kwestie van geconcentreerd, ongestoord en gestructureerd aan de slag te
gaan.
het ondervonden werkplezier bij de betrokkenheid bij het project.
Aan het project is met een team van drie mensen gewerkt. Hierbij is een onderlinge taakverdeling
gemaakt: één persoon schreef alle factsheets voor de stad, één persoon de factsheet voor het
buitengebied en één persoon zorgde voor het verwerken van alle data.
Tijdens het beschrijven was het zaak om veel informatie te bekijken en te verwerken. Daarom zijn er
drie bureaus naast elkaar geplaatst, zodat er met 6 schermen tegelijkertijd kon worden gewerkt. Het
centraal geplaatste bureau zorgde voor de data per factsheet. Vanaf de overige twee bureaus kon
worden meegekeken naar de data en overige schermen werden gebruikt voor GIS applicaties, Google
streetview en dergelijke.
Vanwege de grote hoeveelheid factsheets (bijna 200) en de beperkte tijd werd er in “commando-style”
gewerkt. Het intensieve samenwerken op het project was erg prettig. De gemeente reageerde
entousiast bij het beoordelen van de teksten, wat ons weer extra motiveerde.

Het commando centrum

De eerste 3D-geprinte vispassage ter wereld

De FishionPassage©
Van computermodel tot vispassage

Innovatieve
samenwerking

m

at

rs

tr

si

om

er

in g

C o m put

ul

• Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
en Movares
• Pilotlocatie HDSR

ie (

c df) va n

te
wa

Pr

in t b

a a r o n t we

rp

va

n

de
h i o n Pa s s a g

e©

• Gunstige waterstroming
• Geoptimaliseerd op
doelsoort
• Minimaal materiaalgebruik

F is

Computergestuurd
topologisch
ontwerp

Samenwerkende partners:

Duurzame oplossing
• Modulair systeem
• Aanpasbaar
• Lichtgewicht
• Circulair

Toelichting op De FishionPassage ©
Camiel Dijkers, Movares, Camiel.Dijkers@movares.nl
1. de toepasbaarheid van het project in andere gebieden/situaties
De voor het ontwerp ontwikkelde rekenregels voor waterstroming en visgedrag zijn niet alleen bruikbaar
voor De Wit vispassages, maar zeker ook bij andere locaties waar gekeken kan worden naar
verbeteringen voor vismigratie. Denk aan gemalen, waterkrachtcentrales etc. Daarnaast is een belangrijk
uitgangspunt dat de onderdelen die gemaakt worden voor de vispassage kunnen worden hergebruikt op
andere locaties. Ook wanneer op die locatie het verval anders is, kunnen onderdelen worden gebruikt en
gekoppeld. De principe van legolisering zijn daarbij essentieel; standaard elementen die via vaste
principes kunnen worden gecombineerd.
2. het natuurrendement - direct of indirect - voor kwetsbare soorten en habitats en de (eventuele)
relatie met provinciaal beschermde soorten en habitats
Het model berekent voor de betreffende soorten de ideale vorm van de vispassage. De verwachting is dat
daarmee de passeerbaarheid aanzienlijk kan worden verbeterend (monitoringgegevens ontbreken nog).
In ieder geval wordt de turbulentie in de geprinte De Wit met een factor 5 verlaagd. Daarmee is de
verwachting dat vismigratie ook zal toenemen.
Een vispassage helpt niet alleen voor vis maar ook voor andere biota. Het toepassen van de vispassage
kan zodoende bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van soortspecifieke
habitats (bijvoorbeeld door voortplantingshabitat bereikbaar te maken voor een specifieke vissoort).
Door het concept wat wordt toegepast kan er (standaardisatie) kan op termijn aanzienlijke kosten worden
bespaard, waardoor er potentieel meer vispassages voor hetzelfde bedrag aangelegd kunnen worden.
Ook dat draagt bij aan verhoging van het ecologisch rendement.
3. het maatschappelijk rendement
Met betrekking tot duurzaamheid: Zoals hierboven reeds aangegeven, worden onderdelen van de
vispassage herbruikbaar. Door het toepassen van het principe van topologisch ontwerpen wordt tevens zo
veel als mogelijk op materiaalkosten bespaard.
Met betrekking tot leren: We willen graag monitoren in de vispassage om meer te leren van het gedrag
van de vis IN de vispassage. Daarmee kan ons vissenmodel worden gekalibreerd om vervolgens de
vispassages weer verder te kunnen optimaliseren. Doordat onderdeel gemakkelijk zijn te vervangen,
kunnen bestaande vispassages zo in de tijd worden geoptimaliseerd. Daarmee is de PDCA-cyclus (plando-check-act) rond.
4. de opgedane inspirerende leerpunten en ervaringen
We (Movares) hebben voor het project nauw samengewerkt met gebruiker (waterschap), aannemer
(FishFlowInnovations) en producent (3D-Robotprinting). Dat heeft er toe geleid dat niet alleen is
nagedacht over hoe we de vis beter van A naar B kunnen krijgen, maar ook hoe de vispassage
betaalbaar te maken is (printen) en ook nog buiten plaatsbaar wordt. Daarnaast hebben we het LEANproces toegepast op ons ontwerpproces. Daarmee zijn we tot aanzienlijke verbeterpunten gekomen in
ons ontwerpproces.
We hebben delen van het project gefinancierd uit interne- en externe innovatiebudgetten. Zonder de
bevlogen inzet van de innovatiemanagers, was deze innovatie er niet gekomen. Als je doet zoals je het
altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dat heeft ook de nodige consequenties voor de manier waarop door
zowel opdrachtnemer als opdrachtgever wordt omgegaan met contractvorming rond het project. Onze rol
als adviesbureau was in dit project die van hoofdaannemer, en dat vraagt ander gedrag en andere
competenties.
5. het ondervonden werkplezier bij de betrokkenheid bij het project
In inspirerende sessies hebben we samengewerkt aan de totstandkoming van de vispassage. Daarbij was
het inspirerend om met verschillende expertises aan dit project te werken; van ecoloog tot risicomanager,
van hydroloog tot cfx-modeleur.

Dwarsligger faunapassage (DFP)
1

Nieuw type faunapassage voor amfibiën onder spoorwegen

Bijna de helft van de kleine faunapassages
onder het spoor in het landelijke MJPO
programma hebben amfibieën als doelsoort

2

Dit levert veelal een conflict op tussen de
benodigde diameter van de faunatunnel en
de beschikbare ruimte. Dit knelpunt kan
niet worden opgelost voor amfibieën.

3

Nieuw type faunapassage
Movares heeft een nieuw type faunapassage ontwikkeld voor opheffing van de barrièrewerking van spoorstaven voor kleine dieren (amfibieën). De dwarsligger faunapassage
(DFP) is inpasbaar in situaties met een hoge grondwaterstand en levert geen hinder op
voor 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’.

Spoorstaven vormen vaak een absolute
barrière voor padden en salamanders. Uitzonderingen zijn kikkers die er over heen
kunnen springen en in gevallen dat er geschikte openingen (› 5cm) onder de spoorstaaf aanwezig zijn.

In al die gevallen geldt dat de verblijftijd in
de spoorzone (te) lang is.
Hierdoor bestaat er de kans op:
• Uitputting en uitdroging
• Overreden worden door treinen
• Meezuiging door langsrijdende treinen
Mogelijk is sterfte onder amfibieën een
groter probleem dan versnippering.

4

Het is een co-creatie tussen ecologen en technici bij Movares, in een samenwerking met
ProRail, provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en RAVON. Het is eigendoms- en
beheergrensoverschrijdend.

Toepasbaarheid
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 vormt het spoor
geen barrière meer in het leefgebied van
amfibieën.
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.

Is een conventionele duiker niet mogelijk,
dan zijn er de volgende opties:
• Amfibieën als doelsoort laten vervallen
• Geen faunapassage toepassen
Of:
• Een alternatief ontwerpen!

Gideon Vreeman
Adviseur ecologie
Movares Nederland B.V.
gideon.vreeman@movares.nl
06-1258 4165
Rien Veldsink
Adviseur Innovatie &
Ontwikkeling
Movares Nederland B.V.
rien.veldsink@movares.nl
06-5350 2704

Dwarsligger faunapassage (DFP)
Nieuw type faunapassage voor amfibieën onder spoorwegen
G. Vreeman, Movares

Wat hebben we gedaan?
Movares heeft een nieuw type faunapassage ontwikkeld voor opheffing van de barrièrewerking van
spoorstaven voor 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.
Pilot Naardermeer 2019
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 de innovatie?
Het is letterlijk een nieuw type faunapassage voor amfibieën bij 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, bijvoorbeeld door een te hoge waterstand.
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
conventionele faunatunnel voor amfibieën 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 het leefgebied van
amfibieën veelal onvoldoende om de gewenste faunatunnel te kunnen realiseren.
De DFP bied een oplossing voor het opheffen van de barrière door spoorstaven voor amfibieën (en
reptielen), daar waar ontsnippering nog niet mogelijk was.
Wat is het belang voor kwetsbare soorten?
Amfibieën zijn erg gevoelig voor versnippering van hun leefgebied door (spoor-)wegen. Het spoor werkt
voor amfibieën als een barrière: de spoorstaven zijn veelal onpasseerbaar en het ballastbed wordt
langzaam overgestoken waardoor een deel van de overstekende dieren sterft door uitputting en de
meezuigende werking van treinen. De hoogste sterfte vindt plaats tussen de spoorstaven.
In alle bestaande situaties waar spoor het leefgebied van amfibieën of reptielen doorsnijdt, kan de DFP
worden toegepast. Naast algemene soorten amfibieën als kleine watersalamander en gewone pad kunnen
met de DFP ook streng beschermde soorten als heikikker, ringslang, levendbarende hagedis en
kamsalamander veilig het spoor kruisen.
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.

Toepasbaarheid en maatschappelijk rendement
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 bij het spoor in natte gebieden wel worden ontsnipperd.
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
waar spoor en natuurgebieden elkaar ontmoeten toepasbaar en kan dienen voor allerlei amfibieën en
reptielensoorten.
Indien de pilot succesvol blijkt, kan de DFP internationaal worden toegepast. Een voorbeeld hiervan zijn
overstekende schildpadden in Japan (https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2015/12/11/schildpaddenkunnen-spoor-veilig-oversteken-in-japan/). Ook heeft de DFP de belangstelling van de Belgische
spoorwegen.
Waarom is dit project zo inspirerend?
Een lang verwachte wens om de barrière werking van de spoorstaven op te heffen (zie Leidraad
faunavoorzieningen, 2013 en Handleiding kleine faunavoorzieningen ProRail, 2012) gaat hiermee in
vervulling.
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).
Unieke samenwerking
Het is een co-creatie tussen technici en ecologen bij Movares, in een samenwerking met ProRail,
provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en RAVON. Het proces van idee tot ontwerp is afdelingsen organisatie overschrijdend en de uitvoering zal ook eigendoms- en beheergrens-overschrijdend zijn.
Vanuit de ecologische wens kon de DFP enkel tot stand komen door de bij Movares aanwezige kennis op
het gebied van techniek en procedures binnen ProRail.
De samenwerking tussen ecoloog en techneut is binnen Movares afdeling overschrijdend en daardoor
vernieuwend en inspirerend. Gedurende het proces was het de kunst om binnen de mogelijkheden van
techniek en de eisen vanuit de doelsoorten elkaar te blijven vinden. Naast de technische kennis hebben
Rien Veldsink en Jelte Bos (Movares) kennis van de procedures bij ProRail en hierdoor is een dergelijk
innovatief idee in bestaande procedures gevat. Zelfs voor de ‘innovatiehub’ van ProRail is dit project een
pilot om bestaande processen in beeld te krijgen en verbeteringen te kunnen doorvoeren op het gebied van
innovaties en interne procedures.
Om vervolgens een idee daadwerkelijk verder te brengen, heb je ook externe ambassadeurs nodig binnen
de betrokken organisaties. Ruud van Gorkum (PNH) en Jeff Diks (ProRail) waren enthousiast over het
idee en hebben het verder de organisaties in gebracht.
Voor alle partijen is een dergelijke samenwerking uniek, leerzaam en inspirerend en een goede basis voor
toekomstige ideeën.
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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.
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en een landschapsarchitect van begin tot einde (tender t/m
uitvoering) betrokken geweest. In de loop van het planproces zijn
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daarnaast meerdere gespecialiseerde collega’s betrokken, zoals
landschapsontwerpers, soortspecialisten en ecohydroloog.
Voor de natuurverbinding waren meerdere doelsoorten gegeven
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(zie schema). Om ervoor te zorgen dat deze doelsoorten zich thuis
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voelen op deze plek hebben we de natuurgebieden opgebouwd

VEGETATIETYPEN WAARIN ZE LEVEN
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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)

INZENDING ‘NATUURPROJECTEN IN BEELD’ NETWERK GROENE BUREAUS | FIETS- EN NATUURVERBINDING NIGTEVECHT
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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 het team van de opdrachtnemer georganiseerd,
met een toelichtende rol op landschap en natuur voor Bureau Waardenburg. 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
twee jaar zal de ontwikkeling van de natuurverbinding door ons gemonitord worden.

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. Doordat een deel van
westelijke stapsteen al in 2017 was opgeleverd werd direct duidelijk wat de meerwaarde is van een natuurgebied in deze omgeving. Al
vrij snel werd deze ontdekt door foeragerende lepelaars, broedende kleine plevieren en pleisterende steltlopertjes als witgatje en zwarte
ruiter.

PICKNICKTAFEL IN STAPSTEEN WEST, NET NA AANLEG

BANKJE IN STAPSTEEN WEST, NET NA AANLEG

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. Afhankelijk van het verspreidingsvermogen van een soort
zullen organismen de oversteek wagen, bijvoorbeeld tijdens het zoeken naar een nieuw territorium of een partner. Geholpen door de
fauna uittreedplaatsen 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 de
beoogde doelsoortenlijst. De doelsoortenlijst was bij de tender gegeven en is afkomstig van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland
en provincie Utrecht. De hier zich nu ontwikkelende natuurwaarden dragen sterk bij aan de regionale verbinding van kwetsbare
moeraskernen. De natuurverbinding bij Nigtevecht, die de barrièrewerking van het Amsterdam-Rijnkanaal vermindert, completeert de
ontsnippering van parallelle infrastructuurlijnen in deze omgeving, na de eerder door Rijkswaterstaat en Prorail ontsnipperde A2 en
spoorlijn Utrecht – Amsterdam. Nu de natuur zich ontwikkelt en de doelsoorten zich in de stapstenen kunnen vestigen of er kunnen
foerageren wordt ook invulling gegeven aan de (interprovinciale) natuurambities van beide provincies.
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MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

een natuuropgave als een andere maatschappelijke wens ligt.

Onze aandacht voor het landschap bij Nigtevecht en onze ideeën

De realisatie met behulp van Best Value Procurement was in dit

over de positie van de fiets- en natuurverbinding daarin stelden

project succesvol, onder meer vanwege de ontwerpruimte om

de omwonenden grotendeels gerust. De aanbruggen, die de

te kunnen komen tot een optimaal samenspel van verschillende

fietser naar 10m boven het kanaal leiden, hebben een kronkelend

belangen, de betrokkenheid van ecoloog en ontwerpers van

verloop gekregen en staan grotendeels op palen. Zo is de

het eerste uur tot en met de uitvoering en monitoring en de

openheid van het veenweidelandschap behouden en zijn nieuwe

overzichtelijke organisatie die het toevoegen van kansen aan het

kwaliteiten toegevoegd. Het meest tastbare is de fietsverbinding

project (al dan niet afkomstig uit de omgeving) mogelijk maakte.

over het kanaal, die door een nog aantrekkelijker landschap met

Combinatie van belangen kan op het eerste gezicht leiden tot

natuurwaarden voert en zorgt voor vele nieuwe perspectieven.

koudwatervrees bij opdrachtgevende partijen, onder meer door

Daarnaast is de brug ook toegankelijk voor voetgangers en is er

een ogenschijnlijk verhoogd afbreukrisico doordat er tegen een

een ommetje rond het westelijke natuurgebied mogelijk gemaakt.

integraal project weerstand kan ontstaan op meerdere belangen.

Aan deze zijde is ook extra aandacht besteed aan beleving, door

Dit hoeft echter niet zo te zijn wanneer beide ontwikkelingen

het toevoegen van een oversized picknick tafel. De doelsoorten

van meet af aan gezamenlijk en integraal worden aangepakt

van de natuurverbinding zijn in deze tafel gevisualiseerd, waarmee

en er voor beiden voldoende plek en ‘bewegingsruimte’ wordt

de deels onzichtbare natuurwaarden ook voor het grote publiek

gereserveerd. Als er daarnaast voldoende ‘speelruimte’ (ook

beleefbaar worden. Doordat vele omwonenden betrokken zijn

budgettair) is om aanvullende (of niet eerder gedetecteerde)

geweest bij de planvorming, uitleg hebben gekregen over nut en

wensen uit de omgeving mee te nemen in het project, ligt een

noodzaak en de waarden van de natuurverbinding, tijdens open

verhoogd draagvlak in het verschiet. De integrale ontwikkeling

dagen bij de uitvoering konden kijken en er educatieve projecten

zorgt ervoor dat niet alleen het natuurrendement wordt behaald,

voor schoolklassen zijn opgezet, leeft deze nieuwe fiets- en

maar dat dit natuurrendement ook bekendheid en waardering

natuurverbinding echt in Nigtevecht en omgeving.

geniet in de omgeving. In het geval van fiets- en natuurverbinding

Er is, ter ere van de realisatie van Fiets- en natuurverbinding

Nigtevecht zijn deze aspecten versterkt door de toegenomen

Nigtevecht, door Marleen van Lanen een kinderboek geschreven,

mogelijkheden voor beleving van landschap en natuur (uitzichten

‘Hinde en haar vrienden’, dat zich afspeelt bij een van de fauna

vanaf de aanbruggen, ommetje rond stapsteen met trappen aan

uittreedplaatsen en de fietsbrug van Fiets- en natuurverbinding

de brug, doelsoorten in picknicktafel). Een soortgelijke combinatie

Nigtevecht. Kinderen krijgen op speelse wijze een inkijkje in de

van natuurontwikkeling in combinatie met civieltechnische of

wereld van de natuur op deze plek en leren zich in te leven in

andere ingrepen is op vele plekken in het land toepasbaar en

dieren die zij doorgaans niet zien.

kan grote meerwaarde bieden, zowel voor de natuur zelf als
voor de houding van de omgeving ten opzichte van die natuur.
Ook politiek kan een dergelijke combinatie van doelen uitkomst
bieden, wanneer er op een bepaalde plaats en tijd meer aandacht
uitgaat naar één van beide ontwikkelingen en de andere daarop
mee kan liften.

INSPIRERENDE ERVARINGEN
Integratie van natuurontwikkeling en civieltechnische werken
BLADZIJDE UIT HET KINDERBOEK VAN MARLEEN VAN LANEN, WAAR DE
HOOFDPERSOON VIA EEN FAUNA UITTREEDPLAATS HET KANAAL KAN VERLATEN EN
DAARBIJ HULP KRIJGT VAN ALLERLEI DIEREN DIE HIJ NOG NOOIT HEEFT GEZIEN.

BREDE TOEPASBAARHEID DOOR INTEGRALE AANPAK

is niet alleen een ontwerpuitdaging. Ook moet kennis worden
uitgewisseld over de betrokken vakgebieden. Niet alleen richting
de bevolking legden we het belang van de verbinding en de
werking van de natuurmaatregelen uit. Ook binnen het planteam
van de uitvoerend aannemer hebben we toegelicht waarvoor

De combinatie van een fietsverbinding met natuurontwikkeling

zaken als doorloophoogte van en geleiding naar de faunapassage,

vormt enerzijds een flinke uitdaging voor ontwerp en uitvoering,

rugdekking van fauna uittreedplaatsen, gradiënten in vegetaties

maar biedt anderzijds grote kansen voor het verbreden van

en scheiding van polder- en natuurwater bedoeld zijn. De meer

draagvlak voor natuur(ontwikkeling). Dit project laat daarnaast

technisch georiënteerde teamleden legden ons uit hoe en waarom

zien dat natuurontwikkeling en infrastructuur elkaar ruimtelijk

zij onderdelen als poeren, hellingshoeken, aanvaarbeveiliging

kunnen versterken wanneer zij volledig integraal worden

ontwerpen en hoe zaken worden uitgevoerd. Deze respectvolle

opgepakt. Dit is ook mogelijk op andere plekken waar zowel

kennisuitwisseling en het steeds weer gezamenlijk vinden
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van oplossingen, waarbij alle aspecten en dus ook natuur en

behalen. Om de uitwisseling te stroomlijnen werkten we een

landschap, werden afgewogen, maakte het tot een inspirerend

dag per week samen op één locatie, nabij de ingreep. Een juiste

project om aan te werken.

waterhuishouding en beheer zijn van het grootste belang voor het

Fasering van de uitvoering van het werk in de tijd maakten we

laten ontstaan en floreren van de gewenste vegetatietypen. De

gezamenlijk van invloed op de ontwikkelingstijd van de natuur. Dit

uitdagingen in dit kader hebben onze kennis hieromtrent verder

resulteerde al snel in tussentijds natuurresultaat, wat inspirerend

vergroot.

werkte en volharding in belangenbehartiging voor natuur
vereenvoudigde.

De enthousiaste man op de kraan, die het fantastisch vond
te mogen bijdragen aan een zo maatschappelijk en natuurlijk

Ieder droeg in het planteam vanuit zijn of haar eigen

relevant project, heeft ons ook geïnspireerd. De natuur lijkt voor

deskundigheid bij aan de totstandkoming van iets groters dan

velen een goed bewaard geheim. Wanneer men er meer over

diegene alleen had kunnen bereiken. Door elkaars ‘taal’ te

te weten komt en men zich erbij betrokken voelt, bijvoorbeeld

leren begrijpen kan integratie tot stand gebracht worden en is

door actief bij te dragen, dan blijkt natuurversterking een

het mogelijk om op alle fronten functionaliteit en kwaliteit te

gemeenschappelijk gedragen belang te kunnen zijn.

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

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.
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HOOGVEENHERSTEL FOCHTELOËRVEEN

2017

•
•
•
•
•
•
•

2016

Poster auteurs: Gwenaël Hanon & Bernd van Kuijk

2016

Werken in een gebied vol beschermde
natuurwaarden

2018

Aanleg waterretentiebekken, een intensief overleg met omwonenden

Broeihopen voor
reptielen

Voortplantingsvijver
amfibieën

Opengewerkt
habitat als
faunapassage

80 ha zeldzaam Hoogveen habitat en 40 ha vernatting vochtige heide
140 ha waterretentiebekken met zowel droge als vochtige natuur
Stimulans van hoge biodiversiteit
Vluchtroute en nieuw habitat aangelegd voor reptielen en amfibieën
Vernatting beschermt kraanvogelnesten door verminderde predatiedruk
Nieuw huisje voor boerenzwaluw en vleermuizen als compensatie voor
afgebroken boerderij
Voerakkers voor winterganzen

Gecreëerde waarden

Van wijk tot dijk, hydrologisch herstel geeft hoogveen een kans

Aanleiding
Arcadis heeft de wens van Natuurmonumenten voor hoogveenherstel in
Fochteloërveen weten te koppelen aan een doelstelling van energiebedrijf RWE.
Deze heeft in verband met de vergunning voor haar elektriciteitscentrale op de
Eemshaven geïnvesteerd in Fochteloërveen om een kwaliteitsimpuls in

stikstofgevoelige habitattypen en Natura 2000-gebieden te verwezenlijken,
deze investering gaat aanmerkelijk verder dan de wettelijk verplichte
compensatie van effecten die door de centrale worden veroorzaakt.
Samen leren en resultaat
behalen
• Project is door Arcadis risicodragend
overgenomen, van schetsontwerp tot
uitvoering, inclusief overleg met de streek
en overheden
• Natuurmonumenten in de rol van
onderaannemer en partner i.p.v. als
opdrachtgever.

2015

Dempen van watergangen en aanleg kades voor geleidelijke
verhoging waterpeil

Innovatieve, breed toepasbare
oplossingen voor complexe problemen
in kwetsbare natuurgebieden
• Speciaal ontwikkelde machine snijdt de
bovenlaag los met minimale verstoring en
creëert en drijvende vegetatielaag voor
veenmos vestiging
• Door de kades aan te leggen op de plek
van oude watergangen, en deze
vervolgens ook te gebruiken als rijroutes
voor materieel, wordt de verstoring van de
omgeving beperkt tot een minimum.
Aanleg van huisje
voor gebouw
bewonende soorten

Informatieoverdracht aan betrokkenen
en omwonenden

ONDERWERP

Hoogveenherstel Fochteloërveen
DATUM

21 december 2018
VAN

Bernd van Kuijk & Reinoud Kleijberg
AAN

Netwerk Groene Bureaus

Deze memo bevat de begeleidende tekst voor de poster van het hoogveenherstelproject binnen het Natura 2000gebied Fochteloërveen. Op de linkerhelft van de poster ligt de focus op de aanleiding, de samenwerking en de
innovatieve oplossingen. Op de rechterhelft ligt de focus op de gecreëerde maatschappelijke en natuurwaarden.
De poster geeft een samenvatting van een zeer succesvol project met een grote omvang en complexiteit.
Voor het hoogveen herstelproject in het Fochteloërveen heeft Arcadis de rol van projectaannemer risicodragend
opgepakt. In deze voor een adviesbureau vrij unieke rol, heeft Arcadis het project uitgevoerd van schetsontwerp
tot de uitvoering in het veld, inclusief overleg met partijen in de omgeving en overheden. Natuurmonumenten
fungeerde bij dit project als onderaannemer en partner i.p.v. als opdrachtgever.
Er lag vanuit Natuurmonumenten een wens om het hoofveenherstel in het Fochteloërveen een flinke stimulans te
geven door de verdroging van de Schaaphokswijk terug te draaien. Arcadis wist deze wens van
Natuurmonumenten te koppelen aan het budget wat energiebedrijf RWE had vrijgemaakt voor het geven van een
kwaliteitsimpuls aan diverse stikstofgevoelige habitats, in aanvulling op wettelijk verplichte
compensatiemaatregelen. Het project bood zo 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.
Voor het hydrologisch herstel van de verdrogende Schaaphokswijk zijn de watergangen gedempt en hiervoor in
de plaats zijn kades gekomen. Door de kades aan te leggen op de plekken van de oude watergangen, en deze
vervolgens ook te gebruiken als rijroutes voor materieel, werd de verstoring van de kwetsbare natuur in de
omgeving beperkt tot een minimum. De vernatting voor hoogveenherstel vond plaats over een oppervlakte van 80
ha. Ook werd 40 ha vochtige heide vernat. Om het waterpeil veilig te kunnen verhogen was het noodzakelijk om
buiten het gebied een waterretentiebekken van 140 ha aan te leggen waar in periodes van veel regenval
overtollig water vastgehouden wordt. Deze waterbekken is aangelegd in landbouwgebied “De Zeven Blokken” ten
zuiden van het Natura 2000-gebied.
Als resultaat van de vernatting in de Schaaphokswijk wordt het gebied te voedselarm en te nat voor een aantal
diersoorten, die er eerst wel goed gedijden, waaronder de ringslang. Om deze soorten een uitweg te bieden is
ervoor gekozen om de dijken te bekleden met omgekeerde heideplaggen, een fauna passage aan te leggen
richting het aangrenzende gebied in het zuiden en hier ook broeihopen voor ringslangen aan te leggen.
Om het vormen van drijvende vegetatiematten voor veenmosvestiging te stimuleren is ervoor gekozen om de
bovenlaag van het veenpakket in de Schaaphokswijk los te snijden van de rest van de bodem. Om dit op grote
schaal op te kunnen pakken en om te zorgen dat de verstoring van de omgeving tot een minimum werd beperkt is
een machine ontwikkeld met een snijkop gemonteerd op een rupsvoertuig, waarmee belasting van de ondergrond
beperkt kon worden. Ook is ervoor gekozen om de aanvoer van zand te regelen via een buizensysteem in plaats
van met vrachtwagens. Hiertoe is besloten na gesprekken met omwonenden om op deze manier de overlast te
beperken. De combinatie van een nieuw ontworpen machine, een (voor natuurgebieden) nieuwe aanpak van
zandsuppletie en het realiseren van kades op de plekken van oude watergangen heeft ertoe geleid dat op grote
schaal erg bijzondere natuur kon worden hersteld. Deze grote schaal zorgt er ook voor dat het systeem zichzelf
beter in stand kan houden in de toekomst en beheerintensiteit wordt gereduceerd. Deze innovatieve,
grootschalige manier van het herstellen van hoogveenhabitatten kan in de toekomst ook goed in andere
(hoogveen)gebieden worden toegepast.
Naast de technische uitdagingen werd ook het betrekken van de bewoners in de directe omgeving tijdens het
project gezien als een belangrijk onderdeel. Zo 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. 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
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Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

realisatie van een prachtige toevoeging aan een erg bijzonder Natura 2000-gebied waar zowel bijzondere
habitatten als bijzondere soorten bij gebaat zijn.
Omdat Arcadis het hele project risicodragend heeft overgenomen, was de betrokkenheid van onze medewerkers
bij het project groot. Deze betrokkenheid heeft geleid tot slimme oplossingen en technieken om effecten op het
gebied te minimaliseren, en tegelijkertijd het rendement van de maatregelen te maximaliseren. We zijn erg trots
op de natuurwinst die we hebben bereikt in één van de mooiste natuurgebieden van Noord-Nederland, samen
met zeer verschillende partijen als Natuurmonumenten en RWE, én in goede afstemming met mensen en partijen
uit de omgeving. Een project met alleen maar winnaars!

Datum: 21 december 2018

2 van 2

INITIATIEFNEMERS

• Meer kennis over schelpdierherstel

• Resultaat boven verwachting, al na 2,5 maand:
- > 90% van de geïntroduceerde oesters nog in leven;
- bevruchte eieren in de moederoesters;
- larven waargenomen in de waterkolom!

Mijlpalen

NATUURHERSTEL OP DE NOORDZEE
De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen

6000 kg ziektevrije platte oesters uit Noorwegen zijn geplaatst
in kooien, op 3-d riffen en los op de bodem.
Het herstellen van de vergane riffen is essentieel voor een gezonde Noordzee.
In samenwerking met de vissers van Lauwersoog werd enkele hectaren zeebodem
op de Borkumse Stenen aangewezen als rustgebied.
De Noordzee- en oesterexperts van Bureau Waardenburg, Wageningen Marine
Research en SAS consultancy zijn liefhebbers van de Noordzee in hart en nieren
en helpen WNF met het ontwerp en monitoring van het herstelproject.

• Groot bereik door veel media aandacht
- Samenwerking tussen NGO en visserij erg goed belicht, wat positieve en lange termijn
implicaties zal hebben voor de samenwerking tussen stakeholders op de Noordzee.
- Aandacht voor de natuurliefhebbers van de toekomst, o.a in het tijdschrift voor WNF-rangers.

Initiatiefnemer: Wereld Natuurfonds, in samenwerking met Ark Natuurontwikkeling

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. De kennis uit
dit onderzoek is cruciaal voor het
oesterherstel in andere delen van de
Noordzee. Een thema wat grote
vormen aan begint te nemen binnen
het beheer van de Noordzee.
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 voor WNF Rangers, zijn ook de
natuurliefhebbers van de toekomst bereikt.

Afbeelding 4 Ligging oesterproject Noordzee
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1 Inleiding
De integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is onderdeel van het project
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en het vormt daarmee een schakel in een
uitgebreide reeks projecten in het hele rivierengebied. De provincie Overijssel
en Rijkswaterstaat spelen binnen de projectorganisatie 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 (IJDZ). Deze toelichting richt zich
specifiek op dit laatste projectonderdeel.
Het fundament voor IJsseldelta-Zuid is al gelegd in de periode 2005-2006,
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).
Tauw is al vanaf 2010 nauw betrokken bij de planuitwerkingen voor IJsseldeltaZuid. Dit project sluit naadloos aan bij onze ambitie om samen met onze klanten
bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We zijn in het algemeen - en ook
zeker in dit ‘icoonproject’ - trots op de oplossingen die we gezamenlijk met de
projectorganisatie hebben weten te bereiken.

IJsseldelta-Zuid vormt het sluitstuk van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier
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Drontermeer

Rietmoeras

Roggebotsluis

Drontermeerdijk

Reevedam

Plangebied IJsseldelta-Zuid ten zuiden van Kampen
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2 Natuurinclusief ontwerp
Bij de start van de planuitwerking in 2010 werd al snel duidelijk dat er, ondanks
de grote natuurambities van het project, nadrukkelijk rekening gehouden moest
worden met allerlei beschermingsregimes voor natuur en de inbreng van een
groot aantal stakeholders en bevoegde gezagen. Vanuit deze realiteit werd
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.
Natuurinclusief: window dressing of reële meerwaarde?
Natuurinclusief ontwerp klinkt natuurlijk mooi, maar kan ook het negatieve beeld
oproepen van ‘window dressing’. De ervaring leert intussen ook, dat in veel
planvormingstrajecten strikt vastgehouden dient te worden aan de juridische begrippen
mitigatie en compensatie. Met name waar deze vanuit de geldende natuurwetgeving
aan de orde zijn. In dat opzicht kan de titel natuurinclusief ontwerp dus ook voor
verwarring zorgen.
Daarmee is niet gezegd dat natuurinclusief als ontwerpprincipe onbruikbaar is maar
wel dat het met de nodige zorgvuldigheid toegepast dient te worden. IJsseldelta-Zuid
heeft in dat opzicht een aantal praktische handvatten opgeleverd voor een echt
natuurinclusief ontwerp, namelijk:

Vooruitziende blik: N50 en Hanzelijn waren al vroegtijdig voorbereid op de verwachte komst
van het Reevediep

Inspiratie in de omgeving: nevengeul & extensieve graslanden, Vreugderijkerwaard bij Zwolle
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•

•

•

planvorming. Zowel het minimaliseren van negatieve effecten als het benutten

Natuurinclusief betekent dat natuur vanaf de start een volwaardige rol heeft in de
van kansen van natuur dienen zich niet te beperken tot wettelijke regimes. Een
brede kijk op het niveau van ecosystemen, vergroting van de biodiversiteit en het
meekoppelen van functies (ecosysteemdiensten) zorgen voor waardevolle en
vooral ook tijdige inzichten.
Ter illustratie: IJsseldelta-Zuid levert bijna 400 ha hectare nieuwe natuur op en

Hanteer een reële natuurambitie, die duidelijk groter is dan de wettelijke vereisten.
zorgt daarmee voor een nieuwe ecologische schakel tussen de IJssel en de
Veluwerandmeren. Daarvan is slechts circa 10 hectare 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. Van belang is verder om in
planprocedures een consequent en duidelijk onderscheid te blijven maken tussen
enerzijds ‘juridische’ mitigatie en compensatie en anderzijds de extra natuurwinst.
gaandeweg eens tegenzit. Dat vraagt vanzelfsprekend van alle betrokken partijen

Houdt in langlopende plantrajecten vast aan deze basisambitie, ook als het
draagvlak en commitment en ook het actief uitdragen van de natuurambitie. In
IJsseldelta-Zuid zijn allerlei mitigerende en compenserende maatregelen
toegevoegd aan het oorspronkelijke ambitieniveau voor nieuwe natuur, waarmee
is voorkomen dat de natuurwinst alleen een ‘goedmakertje’ werd voor negatieve
effecten van het project. Vanuit deze ambitie kon ook worden meebewogen bij
allerlei wijzigende en voortschrijdende inzichten binnen het project, zonder dat dit
ten koste ging van de natuurwinst.

IJsseldelta-Zuid verdient het predicaat natuurinclusief ontwerp dus met verve. In dat
opzicht valt te hopen dat in de toekomst nog veel echte natuurinclusieve ontwerpen
naar het voorbeeld van IJsseldelta-Zuid zullen volgen.

Bestaande natuur als basis: natuurgebied De Enk ‘ingebed’ in het Reevediep, mei 2018

De regio kent al bijzondere natuurwaarden: kievitsbloemhooiland in de uiterwaarden van
Scherenwelle langs de IJssel
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De rivierrombout sluipt uit op zandstrandjes langs grote rivieren zoals de IJssel

Verbeelding inlaatwerk Reevediep met migratiegeul voor vissen

3 Hoofdlijnen van het project en de natuurwinst
IJsseldelta-Zuid bestaat uit een samenspel van ruimtelijke onderdelen, waarbij
zonder uitzondering natuur een rol heeft gespeeld bij de locatie- en
inrichtingskeuzes. Naast water- en natuuronderdelen gaat het dan bijvoorbeeld
ook om infrastructuur, nieuwe woonbebouwing (o.a. een klimaatdijk) en
voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie. In deze toelichting wordt echter
vooral ingegaan op de groene en blauwe projectonderdelen.
IJsseldelta-Zuid bestaat allereerst uit de realisatie van een bedijkte nieuwe
hoogwatergeul tussen de IJssel en het noordelijk Drontermeer. Deze geul (het
Reevediep) volgt een oude slenk van de voormalige Zuiderzee en zal door
middel van een inlaat aan de IJsselzijde bij piekafvoeren op de IJssel mee gaan
stromen, waardoor een daling van het waterpeil bij Zwolle wordt bereikt. Binnen
het project wordt het gehele Onderdijkse Waard langs de IJssel heringericht
voor nieuwe riviernatuur. Onderdeel daarvan zijn een meestromende nevengeul
en reliëfrijke natte en droge graslanden, waarvan soorten als rivierfonteinkruid,
rivierrombout, kwartelkoning en watersnip kunnen profiteren.
Het Reevediep kenmerkt zich door een recreatieve vaargeul, die via een
recreatieschutsluis bij de IJssel toegankelijk is en aansluit op de vaarroute in het
Drontermeer. De vaargeul staat via een migratiegeul door de inlaat altijd in open
verbinding met de IJssel, waardoor vispasseerbaarheid gegarandeerd is.
Behalve de vaargeul bestaat het Reevediep uit brede zones met extensieve
graslanden, open water en vooral ook rietmoerassen. In de breedste delen van
het Reevediep liggen watertjes en moerasjes die minder vaak overstromen en
daarmee van belang zijn voor soorten als waterspitsmuis en grote
modderkruiper. Dit geldt onder meer voor de bestaande natuur in De Enk.
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In de dynamische delen liggen allereerst kansen voor water- en moerasvogels
zoals grote karekiet en roerdomp. Omdat het Reevediep een continue
verbinding tussen de IJssel en randmeren vormt, is het Reevediep daarnaast
ook een belangrijke nieuwe schakel voor diverse vissoorten en soorten zoals
meervleermuis, otter en bever. De dijken vormen geleidende elementen en zijn
als bloemdijken eveneens vanuit ecologisch opzicht interessant. Bij hoog water
vormen deze tevens hoogwatervluchtplaatsen.
Aan de Drontermeerzijde heeft het Reevediep een brede open verbinding met
het randmeer. Net ten zuiden hiervan vormt de Reevedam een nieuwe
systeemgrens tussen het laag dynamische Drontermeer en het dynamischer
Vossemeer, dat via het Ketelmeer in open verbinding staat met het IJsselmeer.
De huidige systeemgrens tussen Drontermeer en Vossemeer, de
Roggebotsluis, zal worden verwijderd ten gunste van een ruim 100 meter brede
doorgang met ter weerszijden doorlopende rietoevers onder een nieuwe brug
voor de N307. Behalve dat de systeemgrens circa 3 kilometer naar het zuiden
opschuift, ontstaat in het noordelijk Drontermeer ook de bijzondere situatie dat
hier rivierdynamiek en op- en afwaaiingsdynamiek vanuit de randmeren bij
elkaar komen. Zo’n situatie versterkt het karakter van de IJsseldelta als een
meerarmige riviermonding en binnendelta en dit biedt een goede
uitgangssituatie voor robuuste natte deltanatuur.

Aanleg van het eerste nieuwe riet langs het Drontermeer, mei 2014

Voorspoedige ontwikkeling van het rietmoeras, november 2017
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Dynamiek in de binnendelta van de IJssel
Door het project ontstaat niet alleen een nieuwe rivierarm, maar wordt ook de
systeemgrens tussen de luwe Veluwerandmeren en het meer dynamische Ketelmeer
en Vossemeer verlegd. De huidige grens wordt gevormd door de Roggebotsluis. De
invloed van op- en afwaaiingsdynamiek vanuit het IJsselmeer via het Ketelmeer tot in
het Vossemeer houdt hier abrupt op en het Drontermeer zelf is te klein en te ondiep
om erg dynamisch te zijn. De sterk verbeterde waterkwaliteit heeft in het Drontermeer
intussen gezorgd voor uitgestrekte kranswiervelden en daarmee is sprake van een
geheel eigen karakter en natuurkwaliteit. Voor met name de kwaliteit van
waterrietvegetaties is het gebrek aan dynamiek echter funest.
In de toekomstige situatie verschuift de genoemde systeemgrens circa 3 km naar het
zuiden, naar de nieuwe Reevedam. Door het amoveren van de Roggebotsluis ontstaat
ter plekke een circa 100 m brede verbinding tussen het noordelijk Drontermeer en het
Vossemeer. Daarmee heeft op- en afwaaiingsdynamiek vrij spel in het noordelijk
Drontermeer en deze komt in het Reevediep samen met de dynamiek van de IJssel bij
hoogwater. Deze ‘deltadynamiek’ biedt naar verwachting nieuwe kansen voor waterriet
en stromingsriet en de bijbehorende vogelbevolking. De Reevedam zorgt er daarbij
voor dat in de zuidelijker delen van het Drontermeer de omstandigheden voor luwe
kranswiervegetaties en lage nutriëntengehaltes behouden blijven. Het beste van beide
werelden – dynamisch en laag dynamisch – wordt dus binnen het gebied gerealiseerd.

Verschuiving grens tussen dynamisch watersysteem (donkerblauw) en laag dynamisch

watersysteem (lichtblauw), door de uitvoering van IJsseldelta-Zuid

Stortsteen langs de noordzijde van de nieuwe Reevedam, beschermingsmaatregel in het kader

van het beoogde dynamisch watersysteem en (als toekomstige ruigtestrook) onderdeel van

een ecologische verbinding tussen het oude en nieuwe land, juli 2017
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Daarbij wordt het beste van twee werelden gecombineerd, namelijk ten zuiden
van de Reevedam een laag dynamisch en relatief voedselarm randmeer met
uitgestrekte kranswiervelden en ten noorden van de Reevedam een
dynamischer en voedselrijker randmeer met kansen voor zowel water- als
stromingsriet en dus kansen voor zowel roerdomp als grote karekiet. Behalve de
al gerealiseerde nieuwe rietmoerassen langs vooral de oostoever van het
Drontermeer, zullen ook de kansen langs de westoever nog verder benut
worden. Met name daar liggen ook reële kansen voor de versterking van het
leefgebied van grote karekiet. Bij de versterking van de Drontermeerdijk worden
het dijkontwerp en de uitvoeringswijze nadrukkelijk afgestemd op deze soort.
Langs de Drontermeerdijk liggen in de polder uitgestrekte natte bosgebieden.
Deze worden ter hoogte van Roggebot doorsneden door de bestaande N307,
die hier een obstakel vormt voor allerlei soorten, zoals vleermuizen, ree, otter,
bever en boommarter. Daarom vindt hier studie plaats naar ontsnipperingsmogelijkheden, die bij de aanpassing van de weg kunnen worden gerealiseerd.

De luwe kranswierwateren in het Drontermeer zijn van belang voor vissen zoals de kleine

modderkruiper en als rust- en foerageergebied voor watervogels
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4 Beschrijving van ‘icoonsoorten’

Onderdijkse Waard worden gecreëerd, zijn
essentieel leefgebied.

Rivierrombout
Deze soort is gelukkig weer terug langs de
Nederlandse rivieren, waaronder de IJssel.
Zandstrandjes langs de rivier en bloemrijke
vegetaties in de uiterwaarden, zoals deze in de

Grote modderkruiper
Het hele gebied is voor een groot aantal
vissoorten van belang. Het project voorziet
daarom in een aantal visvoorzieningen zoals
een migratiegeul en diverse vistrappen bij
kunstwerken. Moerassen zijn daarnaast van
groot belang voor de grote modderkruiper, die in
deze regio nog vrij algemeen voorkomt.

als bever en waterspitsmuis kunnen profiteren.

Otter
De otter is in opmars, zowel in de Flevopolders
als in het IJsseldal. Het Reevediep vormt een
belangrijke nieuwe schakel tussen deze
gebieden, waarvan naast de otter ook soorten

Het project IJsseldelta-Zuid biedt kansen voor versterking van biodiversiteit op
landschapsschaal en overstijgt daarmee dus individuele soorten of
soortgroepen. Desalniettemin zijn een aantal ‘icoonsoorten’ geselecteerd, die
een goede indruk geven van de natuurwinst. Deze worden hieronder kort
beschreven.

Kwartelkoning
Net als bijvoorbeeld de watersnip, zijn voor de
kwartelkoning extensief beheerde graslanden
en ruigtes in de uiterwaarden van groot belang.
Zowel in de Onderdijkse Waard als langs het
Reevediep worden dergelijke graslanden
gerealiseerd.
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Grote karekiet
Minder verstoringsgevoelig dan de roerdomp,
maar sterk afhankelijk van dikstengelige
waterrietvegetaties van dynamische
omstandigheden (‘stromingsriet’). De toename
van dynamiek in het gebied is vooral voor deze
soort van groot belang, temeer omdat de trend
van deze soort nog steeds dramatisch te

Roerdomp
Deze soort is bij uitstek kenmerkend voor
uitgestrekte waterrietmoerassen om te broeden
en beschutte oevers om te foerageren. In
tegenstelling tot de grote karekiet is
waterdynamiek voor deze soort minder
essentieel. Het ontbreken van verstoring
daarentegen juist wel.

Ree
De bosgebieden in de Flevopolder, zoals ReveAbbert, zijn leefgebied van diverse
zoogdiersoorten zoals ree en boommarter, maar
ook otter en bever. De doorsnijding door de
bestaande N307 zorgt voor versnippering en
verkeersslachtoffers. Ontsnippering heeft hier
dus de volle aandacht.

Grote zaagbek
Zowel de IJssel als de randmeren zijn van groot
belang voor tientallen soorten watervogels,
waarvan de grote zaagbek slechts een
voorbeeld is. De gebieden, inclusief het nieuwe
Reevediep, zijn van belang als broedgebied,
rustgebied en foerageergebied.

noemen is..

Meervleermuis
In het gebied komen veel verschillende soorten
vleermuizen voor, maar vooral als
foerageergebied voor watervleermuizen heeft
het gebied, van IJssel tot randmeren, grote
waarde. Ook voor de meervleermuis zal het
Reevediep een nieuwe schakel tussen
bestaande leefgebieden vormen.
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Grote karekiet en roerdomp: ambassadeurs van IJsseldelta-Zuid
In het project is rekening gehouden met allerlei bestaande natuurwaarden, van
huismus en steenuil tot aan weidevogels en kritische rietvogels.
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
de aanleg van het Reevediep grotendeels gereed en zal de oplevering in het voorjaar
van 2019 plaatsvinden. Komende jaren worden aanvullend, met name in het
Drontermeer, nog natuurmaatregelen getroffen. In het hele project speelt de
ontwikkeling van water- en stromingsriet 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 intussen in het nieuwe
rietmoeras langs het Drontermeer al twee broedgevallen van roerdomp zijn
vastgesteld is dan ook een mooie opsteker.

Grote karekiet
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Waar het project zich in eerste instantie richtte op de ontwikkeling van waterriet, bleek
gedurende het project dat voor met name de grote karekiet ‘gewoon’ waterriet niet
voldoende is als broedgelegenheid. Hiervoor is zogenaamd ‘stromingsriet’
noodzakelijk, dat zeer hoog wordt en vooral ook dikstengelig is. Het ontbreken van
dergelijk riet is een belangrijke oorzaak voor de zeer negatieve trend van de grote
karekiet, zowel in de regio IJsseldelta als op landelijke schaal.
Stromingsriet kan zich alleen handhaven bij voldoende aanbod van nutriënten en
voldoende waterdynamiek. Met name de laatste factor is, naast onvoldoende beheer
en toename van vraatschade, een dominante factor in de slechte staat van
instandhouding van de grote karekiet. Omdat in het Reevediep en noordelijk
Drontermeer de waterdynamiek sterk gaat toenemen, biedt dit dus ook goede kansen
voor niet alleen de ontwikkeling van waterriet maar dus ook van stromingsriet. Met dit
voortschrijdende inzicht kunnen de komende tijd dus nog tal van kansen binnen het
project benut worden, waarmee het nut van actief natuurinclusief ontwerp nog maar
eens onderstreept wordt. Daarnaast biedt dit natuurlijk ook tal van kansen in andere
lopende en toekomstige projecten in het rivierengebied en laag Nederland.
Roerdomp
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5 Maatschappelijk rendement
Behalve de meerwaarde voor natuur levert het project, het is immers een
integrale gebiedsontwikkeling, natuurlijk ook andere maatschappelijke winst op.
In het project zijn dan ook veel partners betrokken: Ministerie I&M, provincie
Overijssel, provincie Flevoland, een vijftal gemeenten, een drietal
waterschappen, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten en
daarnaast nog een heel scala aan andere maatschappelijke organisaties.
Naast natuur is de bijdrage die het project levert aan de waterveiligheid
natuurlijk een evident groot maatschappelijk belang en daarnaast levert het
project ook bijdragen aan de regionale behoefte aan woningen, aan
recreatiemogelijkheden en aan de bereikbaarheid. Ten slotte levert het project
ook kennis op, die zowel binnen het langlopende project kan worden benut als
daarbuiten.
Waterveiligheid
Onze rivieren zijn de afgelopen eeuwen steeds meer ingeklemd tussen steeds
hogere dijken, waarachter de bodem is gedaald. Door dit ‘badkuipeffect’, door
de bevolkingsgroei en door de toegenomen economische activiteit zijn de
potentiële gevolgen van een overstroming groter geworden. Daarnaast krijgen
rivieren meer smelt- en regenwater te verwerken door toenemende
weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Zonder maatregelen is
Nederland onvoldoende beschermd bij overstromingen. Bij een dijkdoorbraak
langs de rivieren is de veiligheid van 4 miljoen mensen in de lagere delen van
Nederland in gevaar. De volledige uitvoering van IJsseldelta-Zuid zorgt voor een
toekomstvaste oplossing, die anticipeert op de verwachting dat de maatgevende
afvoer in de toekomst nog verder zal oplopen.

Reevesluis in aanbouw, mei 2018 & inlaatwerk Reevediep, november 2017
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Een nadrukkelijk doel van het robuuste watersysteemontwerp voor de
IJsseldelta is dus dat ook een belangrijk deel van de toekomstige toename van
IJsselafvoeren (naar verwachting duidelijk groter dan de nu gehanteerde
maatgevende afvoer van 16.000 m3 bij Lobith) ook via het Reevediep kan
worden afgevoerd.
Natuur en recreatie
Het watersysteemontwerp is zodanig robuust dat het ook alle ruimte biedt aan
robuuste en dynamische deltanatuur. Daarmee ontstaan ook nieuwe
mogelijkheden om deze bijzondere natuur te beleven vanaf het water en vanaf
fiets- en wandelpaden. In het hele project heeft recreatieve zonering
ruimschoots aandacht gekregen. Enerzijds ontstaan hierdoor recreatieluwe
delen, met name ter bescherming van vogelhabitats. Anderzijds ontstaan er ook
mogelijkheden om te struinen, te wandelen en te fietsen. Zo wordt onder meer
een aanvulling van de regionale recreatieve fietspadenstructuur gerealiseerd.
Ten slotte zullen ook uitzichtpunten, waaronder een vogelkijkhut worden
gerealiseerd.
Educatie
Het hele project kenmerkt zich al vanaf de start in 2005 door een grote
betrokkenheid van de streek. Op allerlei manieren werd en wordt gelegenheid
geboden om het project te volgen, onder andere door de projectwebsite
www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl. Het project, de constructieve
samenwerking en de resultaten die het al heeft opgeleverd, hebben in de
afgelopen jaren veel aandacht gekregen, zowel nationaal als internationaal. De
door de bewoners uit het gebied ontwikkelde voorkeursvariant voor de bypass
was bijvoorbeeld al in 2006 aanleiding voor (toenmalige) kroonprins Willem
Alexander om het projectgebied te bezoeken.

Recreatieschutsluis vaargeul Reevediep, in aanbouw augustus 2018

Structuur nieuwe fietspaden (rood) en wandelpaden (blauw) in IJsseldelta-Zuid

17/24

De integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is verder als voorbeeldproject
opgenomen in de Nota Ruimte. Vermeldenswaardig is verder dat een viertal
promovendi het project als case study heeft onderzocht, met als uitkomst veel
leerzame en overwegend positieve bevindingen. Op diverse congressen en
symposia is het project ook als inspirerend voorbeeld gepresenteerd. Een
recent voorbeeld zijn de Internationale Hanzedagen 2017 en het Hanzecongres
“Water connects” dat daar onderdeel van was. Bestuurders en ondernemers uit
een groot aantal Hanzesteden kwamen leren van de Nederlandse aanpak in de
IJsseldelta.
Het project is in de afgelopen jaren bovendien ook vele tientallen keren bezocht
door universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, vanwege de geboekte
resultaten en innovatieve elementen, zoals de klimaatdijk, de integrale
gebiedsontwikkeling, de natuurinclusieve aanpak en de succesvol uitgevoerde
ADC-toets in het kader van wetgeving voor Natura 2000-gebieden.
Specifiek voor de jeugd zijn ook diverse evenementen georganiseerd.
Voorbeelden zijn het met lokale basisscholen leegvissen van te dempen
waterlopen en het uitzetten van de vangst elders en diverse rietplantdagen (als
variant op boomplantdagen). Voor alle leeftijden, tot aan de jongsten toe, is er
educatiemateriaal ontwikkeld en ter beschikking gesteld.

Rietplantdag, 2016

Dag van de bouw, 2018
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Riettransplantatie in uitvoering, maart 2017

Internationale aandacht voor de methode riettransplantatie, bezoek van een delegatie uit
Letland in het kader van het LIFE-programma, maart 2017

6 Toepasbaarheid in andere gebieden en situaties
IJsseldelta-Zuid is in omvang, integraliteit en doorlooptijd natuurlijk een
bijzonder project. Grote integrale gebiedsopgaven zullen echter ook in de
toekomst aan de orde zijn, of het nou gaat om waterveiligheid, energietransitie
of andere grote ruimtelijke uitdagingen. Maar de natuurinclusieve gedachte kan
natuurlijk ook worden toegepast op veel kleinere schaal.
Zoals hiervoor beschreven zijn er wel een aantal randvoorwaarden voor de
succesvolle toepassing van natuurinclusief ontwerp. Van de opgedane ervaring
in IJsseldelta-Zuid kan dus ook elders worden geprofiteerd.
Naast natuurinclusief ontwerp zijn ook andere innovaties en ervaringen
vermeldenswaardig:
• De combinatie van klimaatadaptatie (klimaatbestendige
gebiedsontwikkeling) én klimaatmitigatie (na realisatie gaat het gebied naar
verwachting als buffer functioneren tegen CO2-emissies).
• De toepassing van circulaire ontwerpprincipes bij het ontwerpproces voor
kunstwerken zoals de Reeveschutsluis.
• Vernieuwende methoden voor grootschalige ontwikkeling van waterriet,
zowel met aanplant van rietstekken als met de recent ontwikkelde methode
van riettransplantatie.
• Het sturen van de rietontwikkeling (en voorkomen / vertragen van
verbossing door wilgenopslag) door gericht peilbeheer in de eerste
ontwikkelingsfase van de rietlanden.
• Er is veel ervaring opgedaan met verschillende methoden gericht op het
voorkomen van vraatschade door met name ganzen.

19/24

•
•

Een langjarig partnerschap van diverse overheden en maatschappelijke
organisaties met een duidelijk gezamenlijk doel.
De verwerving (in samenwerking met Natuurmonumenten) van een
Europese LIFE-subsidie “A better LIFE for Bittern”.

Nederland zal ook in de toekomst worden gekenmerkt door grote uitdagingen
voor de duurzame en klimaatbestendige inrichting en gebruik van het landelijk
en stedelijk gebied. In ons kleine en drukke land zal de zoektocht naar slimme
functiecombinaties daarom belangrijk blijven, evenals het toepassen van
innovatieve oplossingen. Natuurinclusief ontwerp kan daarbij een goed
hulpmiddel zijn om ook de kansen voor biodiversiteit te optimaliseren. Dat dit
geen leuk extraatje is, maar bittere noodzaak voor een prettig en gezond
leefklimaat blijkt keer op keer.
Voor onder meer het rivierengebied en laag Nederland kunnen succesvolle
methoden voor ontwikkeling van robuuste natte natuur bijdragen aan het herstel
van kenmerkende natuurwaarden. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook aan de
vastlegging van CO2, het tegengaan van bodemdaling en de hoogwaterveiligheid. Ten slotte kan natuurinclusief ontwerp ook bijdragen aan de integrale
ruimtelijke kwaliteit, door het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en het
realiseren van prettige woon- en werkmilieus. De aanpak leent zich daarmee
dus ook bij uitstek voor het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid
bij de ontwikkeling van gebieden.

Riettransplantatie en herstel stroomgeul bij Reevedam gereed, december 2018
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7 Betrokkenheid Tauw
In 2010 vond de start plaats van de concrete planstudies voor IJsseldelta-Zuid.
Tauw is sindsdien, binnen de bureaucombinatie met RHDHV en
Witteveen+Bos, verantwoordelijk geweest voor het gehele natuurdossier voor
fase 1 tot aan de aanbesteding en start van de uitvoering in 2015. Intussen
dragen wij ook actief bij aan de planvorming voor fase 2, waarin natuur
vanzelfsprekend nog steeds een volwaardige rol speelt. Vanaf de start van het
planproces hebben wij de natuurambities van de opdrachtgevers en het
natuurinclusief ontwerp omarmd en actief uitgedragen. Binnen het NGB hebben
wij actief samenwerking gezocht. Zo is bijvoorbeeld specifieke kennis over riet
en rietvogels ingezet in de persoon van Ron van der Hut van bureau Altenburg
& Wymenga.
De inbreng van Tauw beperkte zich niet tot het aspect natuur, wij adviseerden
bijvoorbeeld ook over bodemaspecten en geohydrologie. Dit zorgde overigens
onverwacht voor een extra bijdrage aan de bescherming van de roerdomp, toen
bodemmedewerkers in de winter van 2010 een verzwakt exemplaar vonden en
hulp van de dierenambulance inriepen. Het natuurdossier was en is echter wel
een duidelijke rode draad in het project geweest.
Nog voor de afronding van fase 1 is intussen al begonnen met de voorbereiding
en uitvoering van fase 2. Deze loopt naar verwachting door tot circa eind 2022.
Als sluitstuk zal dan de bestaande IJsseldijk, die nu nog voor het inlaatwerk ligt,
worden weggegraven en daarmee wordt het nieuwe watersysteem met
bijbehorende dynamische natuur een realiteit.

Overleg in het veld, belangrijk hulpmiddel bij het maken van realistische plannen

Reddingsactie verzwakte roerdomp door boorploeg Tauw, februari 2010
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Vanuit onze langdurige betrokkenheid bij fase 1 adviseren wij intussen, naast de
projectorganisatie IJsseldelta, ook andere partijen zoals het waterschap
Zuiderzeeland, de gemeente Kampen en de provincie Flevoland over uiteenlopende aspecten rond het project. Daaronder ook diverse natuurgerichte
projecten zoals het versterken van de natuurwaarden van het
uitwateringskanaal langs de N307 in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

tijdens de aanlegfase van diverse projectonderdelen.
Begeleiden ontwerpsessies en vervaardigen inrichtings- en beheerplannen
voor onder meer nieuwe rietmoerassen.
Monitoring en bijsturingsmaatregelen natuurontwikkeling.
Ecologische begeleiding van de uitvoering van diverse deelprojecten.
Voorbereiding aanvraag LIFE-subsidie.
Inhoudelijke begeleiding juridische procedures.
Ondersteunen veldexcursies en rietplantdagen.
Publicaties in vakbladen.

Binnen Tauw hebben onder leiding van Eric Versteeg (projectmanager) en Luc
Bruinsma (senior adviseur) circa 10 ecologen zich in de loop van de tijd bezig
gehouden met onderdelen van dit project, zoals:
• Het opstellen van het Inrichtingsplan natuur als bouwsteen voor het
integrale inrichtingsplan.
• Bureauonderzoek actuele natuurwaarden en veldinventarisaties.
• Toetsingen wet- en regelgeving natuur, waaronder passende beoordeling
en ADC-toets.
Afstemming met stakeholders en bevoegde gezagen.
Strategische advisering over onder meer tussentijdse scopewijzigingen.
Tussentijdse adviezen op het gebied van ecologie en waterkwaliteit, ook

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reevediep, november 2017
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Het zal niet verbazen dat een langdurige betrokkenheid bij zo’n bijzonder project
als IJsseldelta-Zuid zorgt voor een grote betrokkenheid van onze kant. Een
betrokkenheid die duidelijk verder gaat dan het (vanzelfsprekende) vakmanschap en zakelijke belang. Wij zijn dan ook als bureau en als team ecologen
echt onderdeel van het project en de projectorganisatie geworden en zijn met
hen buitengewoon trots op de behaalde resultaten. Ook heeft een hele lichting
jonge ecologen intussen kennis kunnen maken met en kunnen leren van dit
uitdagende project, zowel op inhoudelijk als procesmatig vlak.
De voordracht van dit project voor Natuurprojecten in beeld 2018 is daarmee
voor ons een logische stap. Wij zijn zelf immers zeer geïnspireerd geraakt door
IJsseldelta-Zuid en we hopen dat ook binnen het werkveld en elders verder uit
te kunnen dragen.
Ten slotte beschouwen we dit ook als een groot compliment van onze kant voor
alle samenwerkende partijen in dit project, zonder wiens ambitie en inzet dit
project nooit het resultaat opgeleverd zou hebben als nu het geval is. Daarbij is
een woord van dank op zijn plaats voor Jean Buskens en Arjan Otten, die het
project vanaf het eerste uur hebben begeleid en als goede opdrachtgever sterk
hebben bijgedragen aan de prettige samenwerking en ons werkplezier. De
mooie beelden van het gebied in de poster en deze toelichting zijn ook voor een
belangrijk deel ter beschikking gesteld door de projectorganisatie IJsseldelta.
Ook voor de nog lopende voorbereiding van fase 2 zullen we ons, samen met
onze opdrachtgevers en collega adviesbureaus, in blijven zetten voor natuurinclusieve oplossingen die echt meerwaarde voor het gebied leveren.

Watersysteem van de toekomst: IJssel & inlaat Reevediep, mei 2018

Watersysteem van de toekomst: Reevediep, noordelijk Drontermeer, Vossemeer & Ketelmeer,
mei 2018
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DE REVIER

De boerenmenschen hier
die zeggen: “de revier”,
wat hééft zoo’n woord een zwier!

Dan zie ik water, riet,
en eindeloos ’t verschiet;
de vogels, fel bespied,
reiger en karekiet,-

Ziet gij dit alles niet?

Dat doet een enkel woord,
dat groeide waar het hoort,
het draagt zijn zaad wel vóórt.

Gezegend wie het hoort!

-------------------------

Ida G.M. Gerhardt.

Uit: 'Het veerhuis' van

Gepubliceerd in 1945.
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adviesbureau voor natuur & landschap

Natuurontwikkeling DE GROENE GRENS
PARTNERS
Gemeente Veenendaal, gemeente Ede, Adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens BV,
Onderzoekcentrum B-Ware, bewoners omliggende woonwijk, Stichting Mooi Binnenveld.

1. TOEPASBAARHEID VAN HET PROJECT IN ANDERE
GEBIEDEN/SITUATIES.
De intensieve begeleiding bij de inrichting en het
beheer van het gemeentelijk eigendom De Groene
Grens, gelegen in een zeer intensief voormalig
landbouwgebied, 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 de bewoners van de aangrenzende woonwijk en natuurwerkgroepen.
Deze werkwijze waarbij een aantal belangrijke
stappen zijn genomen die alle essentieel zijn voor dit
succes, kunnen elders ook toegepast worden. Onze
ervaring is dat vaak een deel van deze stappen
overgeslagen wordt of niet goed uitgevoerd, waardoor de ontwikkeling niet optimaal is.
Bij het project Groene Grens hadden we invloed op
Ligging Groene grens (groen) en Ecozone Ede de uitvoering en kwaliteit van al deze stappen,
(blauw).
waardoor
de potenties zich optimaal konden
ontwikkelen. Omdat het project in meerdere fasen is
uitgevoerd hebben we direct geleerd om deze stappen te optimaliseren. Voor realisatie van een
dergelijk plan is het belangrijk om de ecologen niet alleen te betrekken bij het maken van inrichtingsplan
en beheerplan, maar ook bij alle tussenstappen. Bureau Natuurbalans heeft hiervoor uitgebreid de kans
gekregen, met dank aan de gemeentes Veenendaal en Ede. Deze samenwerking heeft geleid tot een
natuurgebied met zeer hoogwaardige natuur in de directe omgeving van de stad.
2.

NATUURRENDEMENT VOOR KWETSBARE SOORTEN EN HABITATS EN PROVINCIAAL BESCHERMDE
SOORTEN EN HABITATS.
Op de grens tussen de gemeenten Veenendaal en Ede ligt het natuurontwikkelingsgebied Ecozone de
Klomp en De Groene Grens. De Groene Grens is vanouds een natuurlijke grens tussen de gemeenten
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.

NATUURBALAN S

– LIMES DIVERG EN S BV

Radboud Universiteit, Toernooiveld 1
Postbus 6508, 6503 G A Nijmegen

a dv ies bu r ea u v o o r n a t u u r & la n ds c h a p
T (024 – 352 88 01)

info@natuurbalans.nl
www.natuurbalans.nl

In de periode 2000 tot 2015 is bijna 75
hectare nieuwe natuur ontstaan. Op
voormalige landbouwgronden is een
uniek natuurgebied tot ontwikkeling
gebracht,
bestaande
uit
kalkrijk
blauwgrasland,
glanshaverhooiland,
kruidenrijke akkers, waterpartijen en
bosschages.
Inmiddels zijn in het gebied al 40
bedreigde soorten permanent gevestigd,
waarvan het grootste deel op de
provinciale lijst van beschermde soorten
staat. Dit is een ongekend hoog aantal
dat zelfs de meeste andere gebieden
met het predicaat “natuurparel” niet
zullen halen. Binnen De Groene Grens
Voorjaarsaspect vegetatie; massaal moeraskartelblad en Echte
zijn inmiddels dertig plantensoorten van
koekoeksbloem.
de Rode lijst aanwezig, kenmerkend voor
blauwgraslanden, die zich nog ieder jaar uitbreiden. Het gaat daarbij niet om kleine groeiplaatsen;
sommige bedreigde soorten zijn al met honderden tot duizenden exemplaren goed verspreid in het
gebied vertegenwoordigd, zoals blonde zegge, vlozegge, gevlekte orchis, moeraskartelblad, stijve
ogentroost, klokjesgentiaan en groen schorpioenmos. In het gebied komen nu zelfs al zeven soorten
orchissen voor, waaronder de zeer bijzondere moeraswespenorchis, welriekende nachtorchis en
vleeskleurige orchis. Met het gerichte beheer is duurzaamheid gegarandeerd.
Naast de bijzondere flora trekt het gebied ook steeds meer bedreigde faunasoorten aan, waaronder
broedvogels als tureluur, grutto, steenuil, spotvogel en gele kwikstaart. Aangezien gewerkt is vanuit
kennis op het gebied van bodem en water is een zelf functionerend systeem ontstaan met een grote
biodiversiteit ten gevolg. Ook de aantallen dagvlinders, sprinkhanen en libellen nemen jaarlijks toe. In
de natuurakkers komen inmiddels verscheidene, landelijk bedreigde en beschermde plantensoorten
voor; duizenden exemplaren van korensla, valse kamille, slofhak en akkerogentroost.
Sommige populaties bedreigde akkersoorten in de natuurakkers zijn dermate talrijk (o.a. korensla) dat
ze al jaren worden geoogst als zaadbron
voor nieuwe natuurakkers in de regio.
Naast zaden wordt opgedane kennis meegegeven over het vereiste beheer.
Natuurbalans houdt regelmatig excursies
voor beheerders in het gebied om
beheersvormen en inrichtingsprincipe te
laten zien als voorbeeld voor andere
gebieden. 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
Een van natuurakkers in het gebied.
vinden.

NATUURBALAN S

– LIMES DIVERG EN S BV
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3. MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT.
Het project laat zien, dat gerichte natuurontwikkeling nabij woongebieden, succesvol kan zijn.
Toegankelijke natuur door en voor de inwoners van Veenendaal en Ede en ook nog eens binnen
handbereik. Het maatschappelijk rendement laat zich zien in de behoudenswaardige natuur, waarbij
natuurbeleving voor jong en oud en begrippen natuurbehoud en biodiversiteit een gezicht krijgen.
Rendement op de gedane investeringen is er voor toekomstige projecten in het buitengebied waar de
opgedane kennis wederom kan leiden tot het samengaan van woningbouw en natuurontwikkeling.
Voor gemeenten is de planvorming wellicht ook een eye-opener. De Groene Grens is een uniek
voorbeeld voor derden, bezien vanuit het resultaat én vanuit het planproces. 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. Met de verkoop van de kavels werd de aanleg van het
natuurgebied grotendeels bekostigd. Als tegenprestatie ontwikkelt de gemeente Veenendaal het
overgrote deel van het natuurgebied De Groene Grens.

Bewoners hebben met veel plezier en beleving, onder begeleiding beheerswerkzaamheden uitgevoerd
(2018).

NATUURBALAN S
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4. OPGEDANE INSPIRERENDE LEERPUNTEN EN ERVARINGEN.
Vanaf 2010 is Natuurbalans betrokken bij de planvorming, voorbereiding van de inrichting, ecologische
begeleiding inrichtingswerkzaamheden, inbrengen maaisel, aansturen overgangsbeheer, ecologische
monitoring, ondersteuning gemeente met betrekking tot de kwaliteit van het gebied en het geven van
voorlichting en excursies aan omwonenden, natuurwerkgroepen en deskundigen.
Iedere stap leverde leerpunten op. Dicht op het project zitten en het delen van kennis met derden was
belangrijk. Doorzetten en niet schromen om kritisch te zijn is ook achteraf bezien van groot belang
geweest. Zeker met de gewenste natuurkwaliteit voor ogen, waren schijnbare details bij de werkzaamheden in het veld wel degelijk van belang.
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 NatuurbalansLimes Divergens BV en de gemeente Ede een stappenplan opgesteld. Die stappen zijn ook elders
toepasbaar. Eén van de aandachtspunten is de natuurontwikkeling in bestekkaarten niet in detail uit te
werken. Dat is relatief kostbaar en geeft een schijnnauwkeurigheid. In de praktijk zijn aanpassingen vereist in het veld om te
komen tot optimale potenties voor natuur. Bij het afgegraven
van de bouwvoor vereisen verrassingen in het terrein,
aangenaam én onaangenaam, flexibiliteit van de uitvoerder.
Goede begeleiding van de uitvoeringswerkzaamheden en
nauw contact tussen ecoloog en kraanmachinist is dan cruciaal
levert veel meer natuurwinst dat duur uitgewerkt bestekplan,
wat betreft de graafwerkzaamheden.
Reliëf op kleine schaal is van belang 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 bloot te leggen.
Dit reliëf is in een vooronderzoek maar gedeeltelijk zichtbaar
te maken doorgrondboringen of historisch kaartmateriaal.
Indien bij de feitelijke natuurinrichting een kundig ecoloog
aanwezig
is, kan hij/zij tijdens de graafwerkzaamheden zo
Vetblad neemt nog steeds flink toe.
nodig direct en anticiperen op de bijzondere terreinomstandigheden. Ook op verrassingen zoals diepgeploegde percelen, onbekende stortplaatsen kon
middels deze begeleiding een goede oplossing worden gevonden, zonder afbreuk te doen in de
potenties. Daarnaast is met name in een dergelijk grondwater gevoed systeem van belang dat
hydrologie goed op orde is en goed ingericht wordt, omdat dit cruciaal voor de ontwikkeling van
bedreigde vegetaties zoals kalkmoeras en blauwgraslandvegetaties. Vaak zijn dit het aanbrengen van
subtiele glooiingen die een groot effect kunnen hebben op de ontwikkelingen, dit is vaak onmogelijk in
een bestek weer te geven. Dergelijke zaken zijn alleen optimaal te benutten als er goede samenwerking
en overleg met machinist en ecoloog is, die hierin ervaring heeft. Uitvoering met alleen een bestek zal er
toe leiden dat veel van dergelijke details, die zorgen voor een veel grote biodiversiteit en natuurwaarde
in het terrein, gemist worden en niet worden benut. In dit project heeft deze werkwijze zeer veel extra
waarde opgeleverd en er zijn hierdoor in het hele gebied eigenlijk nauwelijks percelen die geen
belangrijke natuurwaarden herbergen.
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5. ONDERVONDEN WERKPLEZIER BIJ DE BETROKKENHEID BIJ HET PROJECT.
Na de eerste contacten met de gemeenten Veenenendaal en Ede kwam een gezamenlijk enthousiasme
tot stand tussen planontwikkelaars en ecologen. Na het eerste snuffelen stonden alle neuzen dezelfde
kant op. Kansen konden daadwerkelijk realiteit worden! Het gezamenlijke doel gaf een grote
betrokkenheid, hetgeen de werkvreugde bevorderde.
In het gebied is inmiddels sprake van een voortschrijdende natuurontwikkeling. Dat is prachtig en
plezierig om te zien én te laten zien. Het is elk bezoek weer een genot om de spectaculaire
ontwikkelingen te zien. Jaarlijks duiken er weer nieuwe verrassingen op. Het mooie is daarbij dat veel
bijzondere soorten gewoonweg langs de paden staan, waar dagelijks veel wordt gewandeld. Andere
gebieden met vergelijkbare natuurwaardes zijn meestal hermetisch afgesloten voor het publiek
vanwege kwetsbaarheid. Dit terrein geeft aan dat het soms ook anders kan. Het terrein is zodanig
ingericht dat zelfs ook bijzondere broedvogels hier relatief veilig kunnen broeden. Naast mensen uit de
omliggende woongebieden bezoeken steeds meer natuurliefhebbers van elders het gebied vanwege de
bijzondere natuurwaardes. Excursies vanuit PKN de vegetatieclub waaronder veel collega’s en
vertegenwoordigers van gemeenten en provincies, die hun enthousiasme laten horen, geven je als
bedenker van het project een heel prettig gevoel. Dat ook nog iedere bezoeker vrijelijk de bijzondere
natuurwaarden kan aanschouwen stemt eveneens tot tevredenheid. En ja, als de gemeenten als
opdrachtgevers ook laten merken blij te zijn met het resultaat, is het plaatje rond.
Zeker als je ziet dat luxe villa’s langs de rand van het gebied hun plek hebben en gelijktijdig een
woonwijk is ontstaan. 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. Maar profiteren er wel volop van: de blauwborsten broeden letterlijk achter de
huizen!
Voor meer informatie over DE GROENE GRENS:
Natuurbalans-Limes Divergens BV
Drs. P (Peter) J.M. Verbeek 024 - 3 528 801 verbeek@natuurbalans.nl
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Aanleiding

Spreeuw
Van origine boom bewonende
soort. Eet van de larvenpopulatie
doormiddel van het perforeren
van de grasmat.

Voordeel: grote efficiëntie als
insectenbestrijders. Vleermuizen
vangen hun halve
lichaamsgewicht aan insecten per
nacht.

Vleermuizen
Soorten als franjestaart, rosse
vleermuis e.d. Vangen de
volwassen insecten in de
schemering en nacht.

Door nestplaatsen te bieden voor de spreeuw én vleermuizen
wordt op natuurlijke wijze zowel de populatie volwassen insecten
als larven beperkt.

Voordeel: t.o.v. andere
vogelsoorten veroorzaakt de
spreeuw bij foerageren minder
schade bij het pikken in de
grasmat. De spreeuw heeft
namelijk een rechtstandige
snavel.

De half open omgeving van sportveld is geschikt als foerageergebied
voor de volgende soorten

Natuurrendement:
Korte termijn
- Verminderde bodemvervuiling door bestrijdingsmiddelen
- Geen verstoring van bodemleven
Lange termijn
- Versterkte lokale spreeuw- en vleermuispopulatie
- Gezondere bodemfauna

Biologische bestrijders

Het model is toepasbaar op andere locaties zoals:
- Half open gelegen gebieden met gras (denk aan andere sportvelden,
gemeentelijke- of stadsparken, weilanden, eigen tuinen, etc.).
- Weinig of ‘s nachts onverlichte omgeving, in verband met de
behoeften van vleermuizen

Voordelen zijn:
- Burgers worden betrokken door realisatie op een openbare plek
(zichtbaarheid)
- Stimulans om deze methoden in eigen omgeving toe te passen.
- Monitoring door vrijwilligers op effectiviteit maakt resultaten zichtbaar.
Dit project zal dus bijdragen aan de vergroting van het draagvlak voor
soorten en natuurlijke/biologische bestrijdingsmethoden.

Maatschappelijk belang
Dit project laat mensen zien hoe belangrijk en nuttig wilde dieren zijn.
Diersoorten worden hier door een paar vrij simpele maatregelen ingezet
voor het behoud van de sportvelden.

Toekomst

Links: spreeuwennestkast. Midden en rechts: 2 typen vleermuiskasten

Aandachtspunt hierbij is dat deze maatregel in open gebieden voor
vleermuizen minder effectief is.
Leerpunt is dat met deze methode simpele alternatieven zijn voor
intensieve bestrijding, al zal met monitoring door vrijwilligers moeten
worden bepaald hoe effectief dit is.

Op geschikte plekken rondom het sportveld zijn meerdere kasten
opgehangen. Er is gekozen om gebruik te maken van verschillende
typen kasten om de kans op gebruik door de soorten te vergroten.

Vestiging van de spreeuw en vleermuizen wordt bevorderd door het
realiseren van verblijfplaatsen in een aantrekkelijk leefgebied.

Maatregelen

Sportvelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Emelten en engerlingen
Probleem: beschadiging van de grasmat door
de larven die de wortels van het gras en het
gras opeten.
Gevolg: Het gras gaat dood, hierdoor vallen
gaten in het grasveld. Door de invasieve vorm
van bestrijding met aaltjes raakt de
bodemfauna uit balans. Deze methode kost
bovendien veel geld.

Voorbeeld Sportveld de Woerd. Links: impressie van de schade aangericht door emelten en engerlingen. Rechts: de genomen
maatregelen in kaart gebracht.

Samenwerking
De kracht van dit project zit in het benutten
van kansen en de samenwerking tussen
verschillende partijen. De aanleiding
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dit als een kans voor een
kwaliteitsverbetering van
zijn bedrijf. In het
Zeeuws Landschap
vond deze een
partner, die op zoek
was naar ruimte voor
ontwikkeling van zilte
natuur. Door de plannen
te combineren, ontstond een
eerste aanzet voor het project
Waterdunen. De provincie Zeeland
en de gemeente Sluis zijn vervolgens
aangehaakt bij dit plan, omdat zij ruimte
zagen om ook hun beleidsdoelstellingen
te kunnen realiseren, zoals het Natuurpakket
Westerschelde en het gebiedsplan Natuurlijk
Vitaal. Door deze samenwerking is deze unieke
multifunctionele kustzone ontstaan.

Innovatieve
dijkversterking
De zeedijk ter hoogte van Waterdunen
bleek één van de ‘Zwakke Schakels’ binnen de
Nederlandse kustverdediging te zijn en moest daarom
versterkt worden door een landinwaartse verbreding.
Tevens werd er in het kader van het Programma Natuurherstel
Westerschelde gezocht naar kansrijke locaties voor het herstel
van estuariene natuur. De oplossing werd gevonden in
de combinatie van kustrecreatie, getijdennatuur
en kustversterking. Om gedempt getij in
het gebied te krijgen, is in de dijk een
getijdenduiker aangebracht.

Kustontwikkeling van de toekomst

Duurzame
recreatie
Recreatie is een belangrijke drager van
Waterdunen. Dit komt onder andere tot expressie in
het noordelijke gebied waar Molecaten op een duurzame
manier recreatiewoningen realiseert. De modulaire en
demontabele woningen zorgen voor een minimale milieubelasting
tijdens de bouw. Daarnaast wordt er gestreefd naar het
(her)gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke materialen
en circulaire systemen met kleine kringlopen. De
uiteindelijke recreatiewoningen zijn plekken
van rust en ruimte midden in de natuur.

Door de getijdenduiker stroomt twee keer per dag
zout water het gebied in en is sprake van gedempte
getijdenwerking. Onder invloed van dit zoute water en
periodieke overstroming ontstaan op de schorren en slikken
zilte vegetaties met soorten als zeekraal. Deze dienen als
voedselbron voor water- en kustvogels. De zilte natuur die
in Waterdunen wordt gerealiseerd, draagt voor een
deel bij aan het Natuurpakket Westerschelde.

Zilte
getijdennatuur

Waterdunen is een groot recreatienatuurproject in West Zeeuws-Vlaanderen.
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,
waardoor een multifunctionele kustzone ontstaat. Alleen door een integrale
aanpak en samenwerking met verschillende organisaties en private partijen
was deze kans mogelijk.

Kustlab
De getijdenwerking binnen het gebied
maakt Waterdunen een geschikte plek
voor de binnendijkse kweek van zilte groenten.
Het Zeeuwse landschap richt daarom ongeveer
30 hectare van het natuurgebied in voor een innovatief
kustlaboratorium dat zich richt op zilte teelt, natuurbeheer en
educatieve activiteiten. Deze proeftuin, met als steunpunt de
gerestaureerde boerderij ’t Hof Waterdunen, is een plek
waar samen met ondernemers nieuwe ideeën worden
uitgeprobeerd. Hierbij is het uitgangspunt dat
natuur, economische activiteiten, recreatie
en kustveiligheid prima samengaan
en daarbij ook nog een
aantrekkelijk landschap
kunnen vormen.

Bijzondere
natuurbeleving

gebruikers. Daarnaast worden excursies
georganiseerd.

Een belangrijk aspect van het natuurbeleid
van de provincie Zeeland is gericht op
natuurbeleving. Natuurgebieden zijn bij voorkeur
toegankelijk en beleefbaar, zonder dat de natuur daar last
van heeft. In Waterdunen wordt zo’n 14 kilometer aan paden
gerealiseerd, van een paaltjesroute voor ‘struiners’ tot een
brug met vogelschermen over het water langs de
vogeleilanden. Langs de randen van het gebied

Uniek
vogelgebied

De zilte natuur, de kreken en de vogeleilanden
vormen geschikt rust, broed- en foerageergebied
voor verschillende kustvogels. Veel geschikt broed- en
foerageergebied in de Westerschelde is verloren gegaan door
ruimtelijke ontwikkelingen. Door de natuurlijke dynamiek
in Waterdunen ontstaat nieuw leefgebied voor
kustvogels. Hierdoor draagt Waterdunen bij aan
de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura2000 gebied Westerschelde &
Saeftinghe.

Betrokkenheid BTL

Sinds begin 2014 is BTL Advies betrokken bij de
voorbereiding en uitvoering van dit project. BTL Advies heeft
hierin een leidende rol gehad. 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
het samenspel tussen ecologen, landschapsarchitecten
en technische ingenieurs maken dit tot een leerzaam en
inspirerend project.

BTL is in 2014 bij dit project betrokken geraakt nadat de
dijkverbetering was uitgevoerd en een globaal inrichtingsplan
was opgesteld. Samen met de betrokken partners is

Vervolgens hebben ecologen, landschapsarchitecten en
technische ingenieurs detailontwerpen gemaakt voor de
bruggen, de vogelkijkschermen en de vogeleilanden in het
gebied.
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Ook in de uitvoeringsfase heeft BTL Advies een
belangrijke rol. BTL heeft de voorbereiding van het
bestek en de aanbesteding verzorgt voor het groot
grondverzet, de vogeleilanden en de recreatieve
routes en voorzieningen. Ook heeft BTL
de aanbestedingsprocedure verzorgt in
naam van de Provincie Zeeland. In de
uitvoeringsfase is BTL nog steeds
betrokken bij dit Waterdunen. Zij
voert tot op vandaag de directie
en houdt toezicht op de
werkzaamheden.
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Bron: Provincie Zeeland, Tekenaar: Eric van Rootselaar

Kustontwikkeling van de toekomst
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, waardoor een multifunctionele kustzone ontstaat.
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.

Toepasbaarheid in andere gebieden en situaties
Hoewel dit project een typisch Zeeuws project lijkt met dijkversterking, zilte natuur en kustvogels is een
dergelijk project zeker toepasbaar in andere situaties en gebieden. De kracht van dit project zit in het
benutten van kansen, innovatie en de samenwerking tussen verschillende partijen. Door plannen
en ideeën in een vroeg stadium samen te voegen, ontstaat ruimte voor meerwaarde bovenop de
doelstellingen van afzonderlijke projecten.
Het initiatief voor het project Waterdunen is jaren geleden genomen door de toenmalige
eigenaar van camping Napoleon Hoeve, inmiddels onderdeel van Molecaten, nabij
Breskens. De locatie was een van de acht Zwakke schakels langs de Nederlandse
kust. Vanwege de aanwezigheid van een diepe getijdengeul, was dijkversterking
naar de zeezijde niet mogelijk. Om de kustversterking landinwaarts mogelijk te
maken, moest de camping verdwijnen. De recreatieondernemer zocht naar
een mogelijkheid om de dreigende kustversterking ‘over zijn camping heen’
om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering. Tegelijkertijd was
Stichting Het Zeeuwse Landschap op zoek naar een gebied waar
een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand kon worden
gebracht. Beide partijen hebben elkaar gevonden en het eerste
concept voor Waterdunen uitgewerkt.
Bovenop deze oorspronkelijk initiatieven is in het project Waterdunen bij
meerdere plannen en doelstellingen aangehaakt en werken uiteindelijk vijf
partijen nauw samen. Naast de private partijen Molecaten en het Zeeuws Landschap
als initiatiefnemers en toekomstige beheerders van het gebied, zijn dat de Provincie
Zeeland als trekker van het project, de Gemeente Sluis en Waterschap Scheldestromen
voor de kustverdediging en waterhuishouding rond Waterdunen. Provincie en gemeente
zijn bij het project betrokken geraakt vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de
ruimtelijke ordening en het projecten Natuurlijk Vitaal.Daarnaast draagt Waterdunen bij aan de
(landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde. Ook heeft het Kustlaboratorium,
een initiatief van het Zeeuws Landschap voor zilte teelten, hier een plek gekregen.
beschikbaar, zoals uit het Hoogwaterbeschermingprogramma en het Natuurpakket Westerschelde. Ook vanuit
andere bronnen zijn bijdragen ontvangen, zoals OP-Zuid dat als voornaamste doelstellingen de bevordering van
het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in
Zuid-Nederland had. Tenslotte heeft het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij bijgedragen aan de realisatie
van het Kustlab. Dit fonds steunt nieuwe, grootse initiatieven voor het realiseren van dromen voor mens en natuur. Het
gaat om omvangrijke projecten, die grensverleggend en gedurfd zijn. Stichting Het Zeeuwse Landschap is de eerste
organisatie wiens droomproject - het Kustlaboratorium- uit dit fonds werd gehonoreerd.
Het project Waterdunen laat zien dat door te denken in kansen en vervolgens deze kansen samen uit te werken een
stimulerend project kan ontstaan, waarin naast natuur ook ruimte is voor recreatie, natuurbeleving en een economische
impuls voor de omgeving.

Waterdunen | Kustontwikkeling van de toekomst

1/5

BTL Advies | Den Bosch

Natuurrendement
In Waterdunen wordt ongeveer 250 ha nieuwe natuur aangelegd. Binnendijks wordt een gebied
met getijdennatuur gerealiseerd. Door een systeem van kreken en geulen te graven, ontstaat
een landschap met slikken, schorren en kreken. Door de getijdenduiker gaat zout water uit de
Westerschelde tweemaal per dag Waterdunen in- en uitstromen. Door dit gedempte getij
kunnen 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 broedvogeleilanden. Het deltagebied is belangrijk voor vogels als
trek- en/of overwinteringsgebied, waarbij Breskens bekend staat als internationale
hotspot voor trekvogels. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem grote aantallen
van allerlei soorten vogels. De Delta is in internationaal opzicht ook van belang als
broedgebied voor veel soorten kustbroedvogels zoals dwergstern, grote stern, stranden bontbekplevier en kluut. Waterdunen wordt straks door het afwisselende landschap, de
gunstige ligging en het optreden van eb en vloed heel rijk aan voedsel. Voor passerende vogels
vormt Waterdunen dan een voedselrijke en rustige pleisterplaats, andere soorten kunnen hier
overwinteren. Ook broedvogels vinden in het nieuwe natuurgebied volop voedsel en broedgelegenheid.
Natuurbeleid Provincie Zeeland
Het natuurbeleid van de provincie Zeeland is primair gericht op het realiseren van duurzame ecosystemen van (inter)
nationaal belang. Voorop staan de typisch Zeeuwse kwaliteiten, zoals de overgangszones van land en water, zout en
zoet, klei en zand. Juist in deze gradiënten liggen de beste mogelijkheden voor natuur. Het accent ligt bij de ontwikkeling
van de karakteristieke natte natuur in de verschillende Zeeuwse landschapstypen (de duinen, de deltawateren, de
poelgebieden en de kreken). Habitats die van belang zijn voor het provinciaal natuurbeleid zijn binnendijkse zilte
graslanden, getijdennatuur (slikken, platen, laag schor), kreeknatuur en droog duingrasland/grijze duinen. Ook
kustbroedvogels zijn belangrijk voor het natuurbeleid in Zeeland. Dergelijke habitats en leefgebied voor kustvogels
worden in Waterdunen gerealiseerd. Na realisatie wordt het gebied toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland.
N2000: trekvogels en zilte natuur
Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe bevindt zich buitendijks van Waterdunen. Dit
gebied is aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Waterdunen gaat geen deel uitmaken
van dit Natura2000 gebied maar de natuurwaarden, die hier ontwikkeld worden, dragen wel bij
aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000 gebied.
De habitattypen Zilte pionierbegroeiingen, Schorren en zilte graslanden graslanden
worden ook in Waterdunen verwacht. Zilte pionierbegroeiingen komen voor op periodiek
door zout water geïnundeerde slikken en zandvlakten aan de kust. Het habitattype
betreft enerzijds pioniergemeenschappen met zeekraal op hooggelegen slikken
en lage schorren en kwelders en anderzijds pioniergemeenschappen in de
overgangszone tussen kwelders en duinen, en wel op plaatsen die nog net
door de hoogste waterstanden bereikt worden. Binnen Waterdunen kunnen deze
habitattypen tot ontwikkeling komen op de eilanden en op de overgang van de kreken
naar de duinen die zijn aangelegd als dijkversterking.
Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is verder van belang voor
broedvogels, overtrekkende en overwinterende vogels. In de Westerschelde is sprake
van een achteruitgang van steltlopers (bontbekplevieren, rosse grutto’s en steenlopers).
Deze achteruitgang wordt mogelijk veroorzaakt door de afname van foerageergebied
Uniek vogelgebied
en geschikt voedsel. Door de aanleg van geschikt foerageer- en rustgebied draagt
Waterdunen bij aan de instandhouding van verschillende sternsoorten, plevieren en
De zilte natuur, de kreken en de
steltlopers, zoals kluut, strandplevier, bontbekplevier, lepelaar, zilverreiger en bergeend.
vogeleilanden vormen geschikt
rust, broed- en foerageergebied
Veel van deze soorten verschijnen nu al in de uitgegraven delen van Waterdunen.
voor verschillende kustvogels.
De combinatie van veel broedgelegenheid met een gevarieerd aanbod aan voedsel
Veel
geschikt
broeden
maakt het deltagebied ook aantrekkelijk voor kustbroedvogels. Als gevolg van
foerageergebied
in
de
ruimtelijke ontwikkelingen in de Deltawateren zijn er echter in de laatste decennia veel
Westerschelde is verloren gegaan
door ruimtelijke ontwikkelingen.
broedgebieden voor kustbroedvogels verloren gegaan. Kustbroedvogels zijn afhankelijk
Door de natuurlijke dynamiek
van dynamische milieus. Waterdunen is erop gericht deze natuurlijke dynamiek na te
in Waterdunen ontstaat nieuw
bootsen. Hierdoor ontstaat nieuw broedgebied. Dit geeft vogels de mogelijkheid hun,
leefgebied
voor
kustvogels.
inmiddels minder geschikt geworden, broedlocaties te verruilen voor deze gebieden.
Hierdoor draagt Waterdunen bij aan
de instandhoudingsdoelstellingen
Hierdoor blijven hun gezamenlijke populaties in de Deltawateren op peil of nemen
van het Natura2000 gebied
toe. Door de aanleg van geschikt broed- en foerageergebied draagt Waterdunen bij
Westerschelde & Saeftinghe.
aan de instandhouding van verschillende kustbroeders zoals dwergstern, grote stern,
strandplevier en bontbekplevier.
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Natuurpakket Westerschelde
Waterdunen draagt bij aan de (landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde. In de afgelopen decennia
is de estuariene natuur in de Westerschelde achteruit gegaan door verdieping en verbreding van de vaargeul tot aan
Antwerpen. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van bepaalde natuursoorten, habitattypen, als ook voor de omvang. De
Westerschelde is een Natura 2000-gebied. De wetgeving die daarbij van toepassing is, maakt het noodzakelijk om
ervoor te zorgen dat de kwaliteit en de omvang van de estuariene natuur in de Westerschelde verbeterd worden. De
noodzaak tot natuurherstel in de Westerschelde vloeit tevens voort uit de afspraken tussen het Rijk en de Vlaamse
van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is opgenomen dat in totaal 600 hectare estuariën natuur aan de
Nederlandse zijde moet worden gerealiseerd.

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, kijkschermen en
andere 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 experimenteren met duurzame aquacultuur en zilte teelten.
Natuurbeleving
In de Natuurvisie 2017-2022 van de provincie Zeeland komt natuurbeleving nadrukkelijk aan bod. Het
beleven van natuur, het kunnen genieten en leren van natuur is belangrijk voor onze gezondheid,
zowel lichamelijk als geestelijk. Het draagt bij aan de leefbaarheid en zorgt voor betrokkenheid
van mensen bij de natuur. De Provincie wil dat Zeeuwse natuurgebieden zo veel mogelijk
toegankelijk en beleefbaar zijn. Een belangrijke voorwaarde is tegelijk dat de natuur geen
last mag hebben van recreatie. Niet alleen de toegankelijkheid van natuurgebieden
draagt bij aan natuurbeleving, maar ook deelname aan activiteiten in de natuur en het
kennis hebben van de Zeeuwse natuur. Natuureducatie en natuurpromotie spelen
hierbij een rol. In Waterdunen wordt zo’n 14 kilometer aan paden gerealiseerd,
van een laarzenpad tot een brug met vogelschermen over het water en langs
de vogeleilanden. Langs de randen van het gebied liggen ruiterpaden en verharde
worden kwetsbare gedeelten ontzien. Daarnaast worden excursies en educatieve
activiteiten vanuit de gerestaureerde boerderij ’t Hof Waterdunen georganiseerd.
Werkgelegenheid
Zeeuws-Vlaanderen wordt geconfronteerd met sociaal-economische problemen. De
leefbaarheid van het gebied neemt af door onder andere vergrijzing en een afnemende
werkgelegenheid in de landbouw en visserij. Met het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal wil
de regio deze ontwikkelingen keren en weer perspectief aan het gebied geven. Kansen
worden vooral gezien in het stimuleren van de economie en de verbetering van natuur,
landschap, cultuurhistorie en recreatie.
Waterdunen draagt substantieel bij aan de doelstelling in het gebiedsplan Natuurlijk
Vitaal, door de gezonde en dynamische, recreatieve bedrijfstak te versterken met meer
werkgelegenheid en toekomst in een landschappelijk aantrekkelijke omgeving. De zilte
getijdenatuur wordt een belangrijke trekker voor zowel dag- als verblijfsrecreanten
gedurende het hele jaar. De toename van het aantal verblijfstoeristen en dagrecreanten
levert extra structurele werkgelegenheid en bestedingen op. De aanleg van Waterdunen
zorgt bovendien voor een aanzienlijke toename in incidentele werkgelegenheid en
bestedingen. Het Centraal Planbureau heeft op basis van berekeningen geconcludeerd
dat het project positief bijdraagt aan de nationale economie.

Zilte
getijdennatuur
Door de getijdenduiker stroomt
twee keer per dag zout water
het gebied in en is sprake van
gedempte getijdenwerking. Onder
invloed van dit zoute water en
periodieke overstroming ontstaan
op de schorren en slikken
zilte vegetaties met soorten
als zeekraal. Deze dienen als
voedselbron voor water- en
kustvogels. De zilte natuur die in
Waterdunen wordt gerealiseerd,
draagt voor een deel bij aan het
Natuurpakket Westerschelde.

Kustlaboratorium
Zilte aquacultuur op het land, ofwel de teelt van planten en dieren uit zee op zilte grond of in bassins of waterpartijen
met zeewater, is in opkomst in Zeeland. De ervaring leert dat aquacultuur gemakkelijk kan leiden tot een industrieel
ogend landschap. Dat is niet alleen voor de bewoners en de natuur aan de kust onaantrekkelijk. Het vermindert ook de
toeristische aantrekkingskracht van de kust. Stichting Het Zeeuwse Landschap wil daarom met het innovatieve project
Kustlaboratorium laten zien dat het anders kan: Zeeland met ruimte voor economische ontwikkelingen én landschap
met kwaliteit.
Waterdunen | Kustontwikkeling van de toekomst
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De basis voor het Kustlaboratorium is een zilte bodem. Zilte bodems gaan een steeds grotere
areaal beslaan in Zeeland en in de rest van Europa’s kustgebieden. Veel polders in Zeeland
liggen ver onder N.A.P en dat terwijl de zeespiegel stijgt. De Zeeuwse eilanden komen
steeds lager te liggen met als gevolg dat het steeds moeilijker wordt om het grondwater
zoet te houden. Om verzilting tegen te gaan moet het grondwater voortdurend
kunstmatig laag worden gehouden. Dat wordt steeds lastiger en daardoor ook
steeds kostbaarder. Het Zeeuwse Landschap heeft het Kustlaboratorium
bedacht om te onderzoeken of teelt van zoutverdragende gewassen, die
duurzaam en landschappelijk inpasbaar is, mogelijk is. Het zeewater dat via de
getijdenduiker Waterdunen het gebied in- en uitstroomt, maakt dit een geschikte
plek voor het binnendijks kweken van zilte groenten. Het Zeeuwse Landschap gaat
zo’n 30 hectare in het zuidoostelijke deel van het natuurgebied inrichten voor het
innovatieve Kustlaboratorium. Rondom boerderij ’t Hof Waterdunen komen bassins
voor aquacultuur en zilte kweek-percelen. Ook is hier een oestergeul aangelegd waarin
schelpdieren worden gekweekt. De combinatie van deze nieuwe vorm van voedselteelt
in combinatie met natuur maakt het project bijzonder.

Inspiratie en werkplezier
Sinds begin 2014 tot heden is BTL Advies betrokken bij de voorbereiding en uitvoering
van dit project. BTL Advies heeft hierin een leidende rol gehad. De samenwerking
tussen de verschillende partijen, maar ook het samenspel tussen ecologen,
landschapsarchitecten en technici maken dit tot een leerzaam en inspirerend project.
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

Kustlab

De
getijdenwerking
binnen
het gebied maakt Waterdunen
een geschikte plek voor de
binnendijkse kweek van zilte
groenten. Het Zeeuwse landschap
richt daarom ongeveer 30 hectare
van het natuurgebied in
voor
een innovatief kustlaboratorium
dat zich richt op zilte teelt,
natuurbeheer
en
educatieve
activiteiten. Deze proeftuin, met
als steunpunt de gerestaureerde
boerderij ’t Hof, is een plek waar
samen met ondernemers nieuwe
ideeën worden uitgeprobeerd.
Hierbij vormt het uitgangspunt dat
natuur, economische activiteiten,
recreatie en kustveiligheid prima
samengaan en daarbij ook nog
een
aantrekkelijk
landschap
kunnen vormen.

zowel natuur, landschap als recreatie hun plek te geven binnen het plan. Vervolgens
hebben onze ecologen, landschapsarchitecten en technici detailontwerpen gemaakt
voor de bruggen, de vogelkijkschermen en de vogeleilanden in het gebied.
Ook in de uitvoeringsfase heeft BTL Advies een belangrijke rol. BTL verzorgt de
voorbereiding van het bestek en de aanbesteding voor het groot grondverzet,
de vogeleilanden en de recreatieve routes en voorzieningen. Ook heeft BTL de
aanbestedingsprocedure verzorgd in naam van de Provincie Zeeland. Ook nu is BTL nog steeds betrokken bij de
uitvoering van Waterdunen. Wij voeren tot op de dag van vandaag de directie en houden 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. In de voorbereiding kwamen de verschillende disciplines van BTL samen. De
uitdaging was dan om gezamenlijk een mooi plan te maken, dat realistisch en uitvoerbaar is en ook nog
aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Ook de samenwerking met en tussen de verschillende partijen
maken dit tot een dynamisch en inspirerend project. Alleen door niet te denken in bedreigingen, maar
juist kansen te benutten, wordt een project als Waterdunen een succes. Het meeste werkplezier dat
wij aan het project hebben beleefd, is tijdens de uitvoering. Als directievoerder en toezichthouder
vertegenwoordig je de provincie en ben je direct betrokken bij de uitvoering. Hoe goed alles ook
is voorbereid, tijdens de uitvoering komen altijd onverwachte zaken naar boven. De schaal
en omvang van het grondverzet, de integraliteit met de kustverdedigingswerken en de
stakeholders maken het project complex en uitdagend. Een leerpunt bij dit project is
onverwachte zaken binnen dit project konden worden opgelost, droegen bij aan het
werkplezier. Tenslotte bestaat het gevaar dat wanneer je zo direct bij een project
betrokken bent en het gebied wekelijks ziet ontwikkelen, het bijna gewoon wordt. Het
is belangrijk om je juist dan te realiseren dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van een
uniek gebied.
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Meer informatie
BTL Advies
https://www.btl.nl/
Provincie Zeeland
https://www.zeeland.nl/
Waterdunen
http://www.waterdunen.com/
Kustlaboratorium
https://www.kustlaboratorium.nl/

Bronnen
Afb. pagina 1
Afb. pagina 2 boven
Afb. pagina 2 onder
Afb. pagina 3
Afb. pagina 4 boven
Afb. pagina 4 onder
Afb. pagina 5

Zuidwestelijke Delta
Provincie Zeeland
Kustlaboratorium
BTL Advies
Kustlaboratorium
Provincie Zeeland
Kustlaboratorium

Waterdunen | Kustontwikkeling van de toekomst

https://www.zwdelta.nl/
https://www.zeeland.nl/
https://www.kustlaboratorium.nl/
https://www.btl.nl/
https://www.kustlaboratorium.nl/
https://www.zeeland.nl/
https://www.kustlaboratorium.nl/
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3.

Minder arbeidsuren = goedkopere monitoring

2.

Natuur dichtbij = zichtbaarder = populairder

3. 4.

Week 5

Wachten…

5.

Week 8

Met dank aan:

4. Bekijken eerste beelden en online zetten materiaal
5. Publieksdeterminatie en feedback ontvangen

BEHIND THE SCENES
2.
…

CREDITS
Bas van den Dries (bas.vandendries@arcadis.com)
Sarina Versteeg
(sarina.versteeg@arcadis.com)
www.frisseblikken.nl

Week 4

1.Veldwerkdag, camera’s tactisch plaatsen
2. Terug het veld in, opnames ophalen

Meer kennis over het natuurlijke gedrag van dieren

Wachten…

Meer inzicht in gebruik passages

IMPACT

WILDSPOTTEN

WILDSPOTTER
1.

1.

Week 0

Regie
Poster

Websitedesign Wildspotter

WILDSPOTTER

Nederland
Wereldwijd
Vooral zoogdieren + Vissen... en meer?
Menselijk
Automatisch

NU

TOEKOMST

Toepassingsgebied:
Diersoorten:
Analyse:

FACTSHEET
www.wildspotter.nl
22.000
98% correct

BURGERPARTICIPATIE

Website:
Gebruikers:
Publieksanalyse:

FEEDBACK

“Ik had eerlijk gezegd geen idee dat die dingen [faunapassages] echt werken. Gaaf!”

Gestolen > Beter verstoppen

“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.”

BLOOPERS

Verdronken > Hoger plaatsen

> Terreinbeheerder even bellen....

Weggehaald

Overwoekerd > snoeien?

NOS

NOOORD-HOLLAND.NL

IN HET NIEUWS

NATURE TODAY

RTV OOST

Niet aangezet....

OMROP FRYSLÂN

ONDERWERP

Begeleidende tekst poster Wildspotter
DATUM

18 december 2018
VAN

Bas van den Dries en Sarina Versteeg
AAN

Netwerk Groene Bureaus

Voor u ligt de poster van Wildspotter die is gemaakt in het kader van de NGB Natuurprijs. Aan de hand van een
filmposter wordt het project Wildspotter uitgelegd. Gescheiden door filmnegatieven met beelden uit het project, is
de poster opgedeeld in 8 blokken met 4 thema’s (de 4 horizontale balken). Per thema en blok wordt de inhoud
hieronder verder toegelicht. Van boven naar beneden zijn dit: inhoud en toepasbaarheid, rendement en impact,
leerpunten en werkplezier, en tenslotte aanvullende informatie.
Inhoud en toepasbaarheid
In het linker bovenblok is in drie stappen het algemene principe van het project weergegeven.: 1. Camera’s plaatsen
en passerende soorten vastleggen. 2. Het publiek via www.wildspotter.nl de beelden laten zien en de dieren
daarmee laten determineren. 3. Het verzamelen en analyseren van data over welke dieren, waar, hoe vaak gezien
zijn. In het rechter bovenblok zijn feiten over het project weergegeven. Wildspotter heeft momenteel 22.000
gebruikers die gemiddeld 98% van de dieren correct determineren. Dit is gebleken op grond van een
stageonderzoek welke 1600 determinaties van de ecologisch deskundige vergelijkt met het algemene publiek op
de site. Op dit moment wordt Wildspotter toegepast in Nederland rondom faunapassages. Hier worden voornamelijk
grondgebonden zoogdieren gefilmd en soms een enkele vogel, reptiel of amfibie. De analyse van
faunamonitoringsbeelden gaat nu handmatig via de website. In de toekomst wordt dit naast onderzoek via
wildspotter.nl d.m.v. burgerparticipatie ook een deel van de faunamonitoring geautomatiseerd voor bijvoorbeeld
grotere datasets. Zo wordt op dit moment al gebruik gemaakt van automatische filtering op valse beelden
(bewegend riet, kabbelend water). Arcadis is reeds bezig met het starten van automatische dierherkenning door
middel van deep learning software. Verder wordt er gekeken naar een bredere toepassingsrange van Wildspotter
in de toekomst. Zowel geografisch, Wildspotter kan in andere landen ook toegepast kunnen worden, als fysisch, zo
wordt er gewerkt aan visspotter: wildspotten onder water!
Rendement en impact
Wildspotter is een ogenschijnlijk eenvoudig project met een grote impact factor, zoals toegelicht wordt in het linker
blok. Door Wildspotter wordt faunamonitoring minder arbeidsintensief en daarmee goedkoper. De gegevens die uit
Wildspotter komen leveren meer betrouwbare kennis en inzichten op in het gebruik van faunapassages en het
natuurlijke gedrag van dieren. Met behulp van deze kennis kunnen in de toekomst efficiëntere passages worden
aangelegd en de functionaliteit van de huidige passages verhoogd worden. Tenslotte heeft Wildspotter een grote
maatschappelijke impact. Doordat mensen vanuit hun huis of op hun smartphone dieren in hun natuurlijk habitat
kunnen bekijken en determineren komt de natuur dichterbij. Het project levert dan ook leuke reacties op, zoals te
zien is in het rechterblok met feedback. Veel mensen hebben geen idee van de werking van een faunapassage en
nog nooit een wilde das, boommarter of otter van dichtbij gezien. Wildspotter helpt met het dichterbij halen van de
natuur en creëert daarmee ook draagvlak voor natuurprojecten en stimuleert mensen om zelf ook iets voor de
natuur te gaan doen. Via de website kan men naast het bekijken van de beelden door determineren bijdragen aan
belangrijk natuuronderzoek. Dit werkt motiverend voor de deelnemers van de website
Leerpunten en werkplezier
In de derde balk is een kijkje achter de schermen van Wildspotter te zien. Wildspotter is een leuk en uitdagend
project omdat het iedere keer weer verrassingen oplevert. Je bent een aantal weken bezig met een traject, waarbij
je het veld in gaat om camera’s goed neer te zetten en daarna iedere keer tegen iets nieuws aanloopt. Staat de
camera nog? Zijn de opnames goed gegaan? Zijn er dieren langs gekomen? Komen er reacties op de website? En
je komt ook steeds voor nieuwe uitdagingen te staan. Zo zijn er enkele camera’s gestolen, weggehaald door de
terreinbeheerder, overgroeid door vegetatie, verdronken na een goede regenbui of simpelweg vergeten aan te
zetten. Naast de monitoring doen we ook gelijk een inspectie van een passage met aanbeveling om de
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functionaliteit te verhogen. Bestrijding van exoten, goed beheer en onderhoud, beter aansluiten van rasters etc. We
dragen waar mogelijk direct bij aan quick wins, bijvoorbeeld kleine openingen in rasters zetten we direct dicht met
tiewraps. Kleine moeite, groot resultaat want zo voorkomen we verkeersaanrijdingen en creëren we grotere
leefgebieden van soorten en verbonden populaties van diersoorten.
Aanvullende informatie
De onderste balk op de poster bevat aanvullende informatie. Zo is te zien wie meewerken aan Wildspotter en hoe
je hun kan bereiken, en staan de provincies waarmee we dit project hebben kunnen uitvoeren vermeld. Met de
provincie Fryslân gaan we ook in het voorjaar van 2019 weer verder met de monitoring van 16 nieuwe locaties via
Wildspotter. In het rechterblok staan QR-codes met links naar nieuwsitems en filmpjes over Wildspotter, voor
degenen die meer willen weten.
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7. Colofon
Contactgegevens
Bas van Leeuwen
Netwerk Groene Bureaus
Zeisterweg 14
3984 NL Odijk
030-6565466
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
________________________________________________________________________________
Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek.
Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging.
Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij
adviesbureaus.
Meer informatie over het Netwerk Groene Bureaus vindt u op www.netwerkgroenebureaus.nl
________________________________________________________________________________
Bestuur van het Netwerk Groene Bureaus
Jort de Bosch Kemper, Ecologisch adviesbureau Viridis (voorzitter)
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans - Limes Divergens (bestuurslid)
Pauline Maas, BTL Advies (bestuurslid)
John Melis, John Melis Ecologie (bestuurslid)
Johannes Regelink, Regelink Ecologie & Landschap (bestuurslid)
David van der Veen, Lievense (bestuurslid)
Carolien van der Ziel, Royal HaskoningDHV (bestuurslid)
De jury voor de NGB-Natuurprijs 2018
Kees Bastmeijer, Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg
Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer
Wiel Poelmans, Projectleider Biodiversiteit en Natura 2000, Provincie Noord-Brabant
Thijs Sanderink, Beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland
Menko Wiersema, Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland
Het secretariaat van het Netwerk Groene Bureaus ondersteunt de jury. U kunt contact opnemen met
de jury via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
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