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Een gezonde leefomgeving:  
ruim aandacht voor biodiversiteit  

Biodiversiteit neemt op de maatschappelijke en politieke agenda 
een hoge positie in. Het begrip dat we gebruiken om de rijkdom 
van de natuur aan te duiden heeft ook bij partners in ons werk- 
gebied én in ons bestuur ruim aandacht. 

Urgentie
De variatie aan dieren, planten en micro-organismen, aan  
individuen binnen een soort en in ecosystemen, waaronder  
watersystemen, gaat wereldwijd in algemene zin achteruit.  
Deze afname heeft gevolgen voor de leefomgeving.  
Goede kwaliteit van onze leefomgeving is een van de vijf  
onderwerpen op de agenda van het algemeen bestuur.  
Waterschap Vallei en Veluwe voelt ook om die reden de urgentie 
om biodiversiteit te behouden, te beschermen én te versterken. 

Samen
In de geest van de Blauwe Omgevingsvisie 2050 kijken we met dit 
beleidskader 30 jaar vooruit. Samen met medeoverheden, terrein-
beherende organisaties, ondernemers en inwoners. Daarbij richten 
we ons breed op het versterken van biodiversiteit vanuit de huidige 
ecologische situatie. Wetende dat we daar bovenop wettelijke 
opgaven hebben vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura2000. 
Ons streven is een toekomstbestendige en robuuste eindfase,  
met als uitgangspunt dat we de bestemming niet aantasten. 

We onderscheiden drie sporen: 
• X. Biodiversiteit als versterking van de eigen functie 
• Y. Biodiversiteit met behoud van de eigen functie 
• Z. Versterking biodiversiteit vanuit maatschappelijk belang

We borgen de kansen waar we zelf invloed op hebben in ons beleid 
en doen dat ook in de uitvoering van ons werk. Op enkele punten 
verbetert de kwaliteit van de leefgebieden al door toekomstige en 
eerder genomen maatregelen. De inspanning hierop gaan we 
vergroten. Daarnaast focussen we ons op kansen vanuit gezamen- 
lijke maatschappelijke belangen. Zo zet Waterschap Vallei en 
Veluwe stappen om zijn werk, in zijn prachtige, gevarieerde 
beheergebied, ‘biodiverser’ te maken. Worden we ons bewust dat 
biodiversiteit een cruciaal onderdeel is van ons natuurlijk kapitaal. 
En van een gezonde leefomgeving. 
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1. Inleiding

1.1. Wat is biodiversiteit?  

Het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro 
(1992) hanteert de volgende definitie:  

‘Biodiversiteit is de variatie in organismen uit de 
gehele wereld en de ecologische verbanden waar 
ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de 
variatie binnen soorten, tussen soorten en tussen 
ecosystemen’.

Kort gezegd is biodiversiteit de verscheidenheid 
aan leven in een bepaald gebied - van een 
waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de 
aarde als geheel (bio = leven, diversiteit = 
verscheidenheid). 
De term omvat alle soorten planten, dieren, 
micro-organismen (zoals bacteriën en schimmels), 
maar ook de enorme genetische variatie binnen 
die soorten en de variatie aan ecosystemen  
waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot 
woestijnen. Het begrip omvat het totaalpakket 
aan levende organismen en systemen en de 
interacties daartussen. 
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1.2. Aanleiding
  
Biodiversiteit staat (wereldwijd) onder druk.  
Eén van de vele symptomen van de achteruitgang 
van biodiversiteit is de opvallende massale 
insectensterfte. 

Driekwart van de biomassa aan insecten is in bijna 
30 jaar verdwenen. Vanwege de fundamentele 
positie van insecten in de voedselketen, heeft dit 
gevolgen voor de leefomgeving. Mede hierdoor  
is er een groeiend maatschappelijk besef dat dit 
niet goed gaat (zie tekst en figuren op de volgende 
twee pagina’s). Biodiversiteit is belangrijk.  

Het waterschap voelt de urgentie om hiermee aan 
de slag te gaan en vanuit deze urgentie zijn we 
begonnen met het opstellen van dit beleidskader 
biodiversiteit. 

We zien zorgen voor biodiversiteit als een zaak 
van ons allen. Ook onze partners zien we ‘handen 
en voeten’ geven aan deze maatschappelijke 
urgentie. Met dit beleidskader sluiten we hierbij 
graag aan. 
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Zorgwekkende onderzoeksresultaten insectensterfte   

Najaar 2017 kwamen de zorgwekkende onderzoeksresultaten van de Radboud Universiteit in  
het nieuws. Hieruit bleek dat op 63 locaties in natuurgebieden verspreid over Duitsland de totale 
biomassa vliegende insecten in de laatste 27 jaar met 76% achteruit is gegaan. Deze enorme afname 
is niet te verklaren door veranderingen in weer, landschap en plantensoortenrijkdom in deze 
gebieden.

Ook in Nederland blijkt uit twee onderzoeken een dramatische afname van het aantal insecten.  
Het gaat hierbij om het Netwerk Ecologische Monitoring dagvlinders en een wetenschappelijk 
onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten op basis van twee langlopende studies naar 
insectenpopulaties in Nederlandse natuurgebieden. Opvallend is dat in het onderzoek in opdracht 
van Natuurmonumenten én het Duitse onderzoek een sterke achteruitgang van insecten is 
vastgesteld in natuurgebieden. En dat zelfs de algemene soorten, die geen speciale eisen stellen, 
alarmerend snel afnemen. Het is een sterke aanwijzing dat het systeem heel fragiel is geworden. 

Door de aantasting van ecosystemen zijn deze niet langer in staat hun waardevolle diensten  
te leveren (zoals gewasbestuiving en zoet water). Er is een groeiend besef dat dit leidt tot 
maatschappelijke en economische verliezen. De onderzoeksresultaten waren de aanjager  
voor een aantal zogenaamde kwartiermakers om eind 2018 het Deltaplan biodiversiteitherstel  
op te stellen. Dit deltaplan heeft als doel biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar 
biodiversiteitsherstel.
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Insecten zijn een cruciaal onderdeel  
in de voedselketen van o.a. vogels  
en zoogdieren, zie figuren hiernaast.  
De soorten die boven in de voedselketen 
staan (vogels, zoogdieren, amfibieën en 
reptielen) zijn afhankelijk van het hele 
ecologische systeem, dus ook van de 
bodem en het bodemleven, planten en 
insecten. De biodiversiteit op de bodem 
staat direct in relatie met de biodiversiteit  
in de bodem. Als er geen leefomgeving  
met een gezonde bodem, een gevarieerde 
begroeiing en leefgebied voor insecten  
is ‘kantelt’ het hele systeem. Hetzelfde 
principe gaat op voor aquatische 
ecosystemen, waarbij vissen bovenin  
de voedselketen staan.

Ringslang

© Illustratie: Buro NIV, in opdracht van de gemeente Ede
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1.3. Biodiversiteit onder druk 

Biodiversiteit staat sterk onder druk door mense-
lijke activiteiten. Belangrijke drukfactoren zijn:

• Klimaatverandering
•  Veranderend landgebruik: 

- Versnippering, verstoring en vernietiging van  
  leefgebied (door verstedelijking, groei  
  infrastructuur en verkeer, ontginningen etc.) 
- Intensivering van de landbouw (intensivering  
  gebruik en beheer, monoculturen, ontbossing etc.)

•  Vervuiling (gebruik bestrijdingsmiddelen en 
andere chemicaliën, stikstofdepositie door 
uitstootgassen industrie, verkeer, scheepvaart 
en landbouw etc.).

• Invasieve exoten. 
•  Overexploitatie van grondstoffen (visserij, jacht, 

bosbouw, energie- en grondstoffenwinning).

Deze factoren verminderen de veerkracht van het 
ecosysteem en tasten de biodiversiteit op veel 
manieren aan. 

Door met name verstedelijking, versnippering en 
intensivering van de landbouw neemt de soorten-
rijkdom op wereldniveau, maar ook in Nederland 
af. Verzuring, verdroging, bemesting en versnip-
perde leefgebieden maken dat planten en dieren 
het moeilijk hebben en lokaal en op grotere 
schaal verdwijnen. Ook heeft klimaatverandering 
veel impact op de biodiversiteit. Wereldwijd is er 
een verschuiving van natuurlijke verspreiding van 
soorten en van ecosystemen. We hebben te 
maken met invasieve soorten, die door klimaat-
verandering meer kans hebben om zich in 
Nederland te vestigen.

Invloed van 
drukfactoren op  
de biodiversiteit  
van een ecosysteem.

Grote waternavel
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1.4. Belang biodiversiteit voor het waterschap
  
Het waterschap is afhankelijk van biodiversiteit en de bijbehorende 
ecosysteemdiensten (zie figuur hiernaast). Biodiversiteit draagt bij 
aan onze functionele taken om te zorgen voor schoon water, 
voldoende water en veilige dijken. Ook de (andere) gebruiks- 
functies binnen ons beheergebied (landbouw, natuur en recreatie) 
zijn hiervan afhankelijk. 

Een hoge biodiversiteit stimuleert het natuurlijke zuiverings- 
vermogen, evenals de veerkracht en de robuustheid van  
het watersysteem. 

Biodiversiteit levert talloze diensten en producten aan de maatschappij en 
economie en is daarom onmisbaar voor het menselijk voortbestaan op de 
aarde. Dit noemen we ecosysteemdiensten. Voorbeelden hiervan zijn in 
bovenstaande figuur in cirkels weergegeven.
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Een hoge biodiversiteit heeft een dempende werking op andere 
invloeden die een gebied onder druk zetten, zoals plagen en 
vervuiling. Het beschermt ons tegen negatieve gevolgen van 
veranderingen in het milieu en het klimaat, zoals wateroverlast, 
droogte en hitte. Zo dragen bomen, planten en struiken bij aan 
verkoeling van de leefomgeving, doordat deze zorgen voor 
schaduw en minder warmte absorberen dan stenen.  
Daarnaast zorgen ze voor CO2-opslag. Een hoge biodiversiteit  
leidt dan ook tot CO2-reductie en robuustheid van de leefom- 
geving. Veel inwoners van ons beheergebied genieten van de  
grote diversiteit aan planten en dieren binnen ons beheersgebied. 
Biodiversiteit heeft hierbij ook een eigen, intrinsieke waarde waarbij 
het gaat om het voortbestaan van planten en dieren zelf, los van 
waarde voor de mens. 

Biodiversiteit is daarmee een cruciaal onderdeel van ons  
natuurlijk kapitaal en van een gezonde leefomgeving.

Bacteriën in het water zorgen er bijvoorbeeld voor dat  
stoffen in het water na verloop van tijd worden afgebroken.  
Moerasplanten als riet zorgen ervoor dat er voldoende  
zuurstof in het systeem komt, waardoor deze processen  
op gang kunnen komen. 
En een hoge biodiversiteit in de bodem (met dieren, planten, 
schimmels en bacteriën) zorgt voor beluchting van de bodem  
en organische stof in de bodem. De bodem functioneert hierdoor 
als het ware als een spons, wat leidt tot minder uitspoelen van 
meststoffen en meer vasthouden van water in het systeem.  
Ook leidt dit tot minder gebruik van bestrijdingsmiddelen,  
doordat ongewenste planten minder ruimte krijgen om te  
gaan domineren. Vegetatie in de watergang houdt het water 
(bovenstrooms) vast, waardoor de vegetatie als een natuurlijke  
stuw fungeert. Hierdoor kan het watersysteem beter tegen  
beïnvloeding van buitenaf. 

Ooievaar
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In de voorjaarsnota van 2017 van ons waterschap 
is het belang aangegeven om de leefomgeving 
centraal te zetten, naast de energietransitie, 
circulariteit en klimaatadaptatie. In 2019 zijn  
deze thema’s vertaald in de BOVI 2050 (Blauwe 
Omgevingsvisie 2050). Ten aanzien van de 
leefomgeving is in de BOVI 2050 het volgende 
aangegeven: “Wij willen dat de kwaliteit en 
waarde van de leefomgeving in 2050 minstens  
zo goed is als die van nu, anno 2019. Dit vraagt 
om een samenwerkende houding waarbij het 
maatschappelijk belang voorop staat.”  

Hiermee hebben we aangegeven dat het onze 
taak en ambitie als waterschap is dat we kunnen 
wonen, werken en leven in 2050. Gezien de 
huidige staat van de biodiversiteit en de zorg- 
wekkende afname hiervan ziet het waterschap  
het belang om verder te gaan dan behouden  
en beschermen en de biodiversiteit ook waar 
mogelijk te versterken. Het behouden,  
beschermen en versterken van biodiversiteit  
is de ultieme vorm van het duurzaam omgaan met 
onze leefomgeving en een duurzaam leefklimaat. 

1.5. Een prominente plek voor biodiversiteit
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Kattenstaartdikpootbij,  
deze bij is volledig afhankelijk 
van grote hoeveelheden 
aaneengesloten grote 
kattenstaart.

Grote kattenstaart 
in de oever
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1.6. Afbakening en doel beleidskader   

Met dit beleidskader kijken we 30 jaar vooruit, en geven we op het 
gebied van biodiversiteit invulling aan de Blauwe Omgevingsvisie 
2050 (BOVI). In dit beleidskader wordt als strategie een aantal 
sporen uitgewerkt, namelijk: 

• X. Biodiversiteit als versterking van de eigen functie 
• Y. Biodiversiteit met behoud van de eigen functie 
• Z. Versterking biodiversiteit vanuit maatschappelijk belang

Op basis van deze sporen zetten we in de komende periode 
maatregelen in gang met als doel de biodiversiteit te behouden, 
beschermen en versterken en hiermee bij te dragen aan de 
ontwikkeling om tot het eindbeeld van de BOVI (“wonen,  
werken en leven in 2050”) te komen. 
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2. Visie en missie

Ons gebied en zijn functies vormen een natuurlijk 
kapitaal voor huidige en toekomstige generaties. 
Hiervoor is water een belangrijk en in hoge mate 
verbindend element voor een gezonde leefomge-
ving en een duurzaam natuur- en voedselsysteem. 
We leven, werken, wonen en recreëren (in 2050) 
in een aantrekkelijke groenblauwe omgeving met 
een rijke biodiversiteit aan planten, insecten, 
bodem- en waterleven. Een rijke biodiversiteit 
versterkt onze waterdoelen, doordat het ons 
ecosysteem en watersysteem versterkt.  
Als waterschap vinden we biodiversiteit  
daarom belangrijk. 

Ons beheergebied is uniek aan bijzondere 
landschappen en heeft veel gradiënten  
(overgangen) in zich, die allemaal afzonderlijk  
unieke leefgebieden voor soorten herbergen.  
Bijvoorbeeld de gradiënt tussen de Gelderse 
Vallei en de Veluwe enerzijds en Utrechtse 
Heuvelrug anderzijds, maar ook op veel kleinere 
schaal in de watergang zelf, zoals een flauwe 
oever tussen een sloot en grasland. 

We zijn verbonden met inwoners, ondernemers, 
medeoverheden, terreinbeherende en maatschap-
pelijke organisaties om samen gebiedsfuncties en 
biodiversiteit te behouden, beschermen en te 
versterken.

2.1. Visie (hoe we kijken naar wat er gaande is)
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2.2. Missie (wat er te doen is)   

Voor een “gezond” watersysteem is een goed en robuust  
ecosysteem een randvoorwaarde. Als waterschap onderkennen  
we daarom de noodzaak om de biodiversiteit op een niveau te 
brengen en/of te houden. We streven naar een (eind)situatie die 
robuust is in de toekomst en recht doet aan de unieke gradiënten 
van ons gebied.

Om de biodiversiteit te versterken is er een minimumniveau vereist 
waarop een ecosysteem goed kan functioneren en elke soort zijn 
plek en rol heeft en daarmee bijdraagt aan het grotere geheel (een 
gezond ecosysteem). Een gezond ecosysteem staat niet op zichzelf, 
maar is van belang voor een goed stedelijk en landelijk gebied.  

Als waterschap zijn we een van de spelers in de ontwikkeling van 
ons beheergebied. We ervaren steeds meer dat het uitoefenen van 
onze taken onderdeel is van dat grotere geheel. Daarom gaan we 
ons samen met partners inzetten om het natuurlijke systeem dat 
onder druk staat, om te buigen naar een systeem waar zowel  
mens als flora en fauna goed gedijt. 

We gebruiken onze kennis en kunde én die van anderen/partners 
om elkaar te inspireren, stimuleren en versterken en leveren zo een 
gezamenlijke bijdrage aan biodiversiteitversterking. Factoren die 
we daarbij als essentieel zien zijn draagvlak, stimulerende en 
aansluitende wet- en regelgeving, kennis, innovatie en educatie  
en samenwerking op gebiedsniveau.   
Dat doen we onder andere met oog voor de huidige wijze  
van gebruik, inrichting en beheer van het landschap. 
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3. Strategie (hoe we het gaan doen)
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Als waterschap voelen we een verantwoordelijkheid voor het 
behoud, de bescherming en de versterking van biodiversiteit in  
ons beheergebied, want om te kunnen wonen, werken en leven is 
biodiversiteit noodzakelijk! Daarnaast heeft biodiversiteit ook een 
intrinsieke, op zichzelf staande waarde. 

We richten ons op de biodiversiteit in het water, in de bodem en  
op de bodem (taluds watergangen, keringen, het stedelijk gebied).  
De stedelijke en landelijke omgeving hebben hun eigen karakter 
met bijbehorende menselijke activiteiten die biodiversiteit beïn- 
vloeden en/of bedreigen. We richten ons op het behouden, 
beschermen en versterken van de biodiversiteit aan de hand  

van een integrale benadering ten aanzien van het landelijk en 
stedelijk gebied, waarbij we onze waterschapseigendommen als  
belangrijk leefgebied voor flora en fauna zien en onze watergangen 
en -keringen als verbindend element zien. 

De achteruitgang van biodiversiteit heeft veel oorzaken, ook die 
buiten onze directe invloedsfeer liggen. In onze strategie benutten 
we ideeën uit het Deltaplan biodiversiteitsherstel. We richten ons 
als eerste op de kansen waar we zelf invloed op hebben. We gaan 
bescherming, behoud en versterking van biodiversiteit daarom 
borgen in ons beleid én in de uitvoering van plannen, projecten  
en beheer en onderhoud. Onderdeel hiervan is bewustwording. 
Daarnaast richten we ons op kansen vanuit een gezamenlijk belang.  
Dit doen we op basis van een initiërende of uitnodigende houding. 
Steeds met oog voor lokale omstandigheden.

IJsvogel
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Kaders hierbij zijn: 

1   We richten ons breed op het versterken van biodiversiteit.  
Daar bovenop hebben we voor biodiversiteitsherstel wettelijke 
opgaven (KRW, N2000). 

2   Uitgangspunt is dat we de biodiversiteit versterken vanuit  
de huidige ecologische situatie. 

3   We streven naar een toekomstbestendige en robuuste eindfase.
4   Uitgangspunt is dat we de bestemming niet aantasten. 

We onderscheiden daarbij drie sporen die naast elkaar staan: X, Y en Z.

Bever
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X. Biodiversiteit als versterking van de eigen functie

In de uitvoering van onze functionele taken, zetten we ons in  
om de biodiversiteit te versterken. 

Hierdoor maken we het waterschap steeds “biodiverser” in  
de verschillende fasen van ons werk. Hiernaast staat een aantal 
voorbeelden waaraan gedacht kan worden. Deze zijn nog  
uitvoeringgericht. Streven is het aspect biodiversiteit steeds  
meer naar “voren” in het proces te krijgen. 

Voorbeelden hiervan zijn:

1   Het bodemprogramma, waarbij de bodemecologie wordt 
versterkt. Dit levert een bijdrage aan een verbetering van de 
waterkwaliteit en -kwantiteit. 

2   Het geven van subsidie voor kruidenrijke akkerranden (agrarisch 
natuurbeheer), waardoor minder meststoffen uitspoelen en wat 
tevens goed is voor insecten en boerenlandvogels.  

3   Mozaïekbeheer in watergangen (“groene stuw”), dat de 
biodiversiteit versterkt en gelijktijdig het water bovenstrooms 
vasthoudt wat verdroging tegengaat. 

4   Vergroening van schoolpleinen in combinatie met waterinfiltratie.
5   De bestrijding van invasieve soorten, wat de biodiversiteit 

beschermt en tevens de waterdoorvoer- (bij waterplantexoten) 
of veiligheidsfunctie (bij landplantexoten) beschermt.

6   Inzet van innovatief/natuurvriendelijk maaimaterieel en  
-methoden via bestekken. 

7   Gifvrij onkruidbeheer.  
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Y. Biodiversiteit met behoud van de eigen functie

We zetten ons in om de biodiversiteit te versterken,  
ook al draagt het niet bij aan de eigen functie.  
De eigen functie blijft hierbij behouden. 

Voorbeelden hiervan zijn:

1   Het versterken van biodiversiteit op waterschapsterreinen.

2   Het opnemen van randvoorwaarden die goed zijn  
voor de biodiversiteit in onze pachtcontracten en  
bruikleenovereenkomsten. 
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Hiermee levert het waterschap vanuit een samenwerkende houding 
een bijdrage aan de leefbaarheid en kwaliteit van het leefgebied. 
Daardoor worden we door onze partners in het gebied bijgestaan 
om onze kerntaak goed uit te voeren. Daar waar één van de 
partners onevenredig moet bijdragen of opbrengst heeft, vindt  
het gesprek hierover plaats. 

Voorbeelden hiervan zijn:
 
1   Hoenwaard 2030, ontstaan vanuit maatschappelijk belang van 

eigenaren en gebruikers. Waterschap heeft de initiatieven met 
gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat omarmd en werkt  
deze samen integraal uit.

2   Samenwerken met andere partijen in ons beheergebied die een 
proactief biodiversiteitsbeleid voeren en grote openbare ruimte 
beheren (o.a. gemeente Ede).

N.B. De praktijk zal veel diverser zijn dan bovenstaande voorbeel-
den. De activiteiten van het waterschap zijn ook niet altijd één op 
één in bovenstaande drie sporen te verdelen. In een aantal gevallen 
zal een activiteit op drie sporen zitten. Een voorbeeld hiervan is de 
Bloemenlinie. Hierin zitten onderdelen van X en Y, maar ook 
onderdelen die in spoor Z vallen. 

Z. Versterking biodiversiteit vanuit maatschappelijk belang

We kiezen ervoor om de leefbaarheid in het gebied voorop te 
stellen, en waar mogelijk bij te dragen aan de biodiversiteit in het 
gebied. Hierbij staat centraal: hoe zorg je dat het algemeen belang 
(biodiversiteit / wonen, werken, leven in 2050 (BOVI 2050)) geborgd 
is? We handelen daar waar we kansen zien om de biodiversiteit te 
versterken. Het kan zijn dat er situaties zijn waarbij vanwege het 
algemene belang dat voorop staat, de eigen functie van het 
waterschap wordt losgelaten. Essentieel element binnen spoor Z  
is de samenwerking met partners. Binnen dit spoor is de essentie 
dat het waterschap bijdraagt aan de integrale ontwikkeling en  
het beheer van het gebied. 

Weidebeekjuffer
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4. Wat doet het waterschap nu aan biodiversiteit?

Op enkele punten verbetert de kwaliteit van de 
leefgebieden al door maatregelen die nu worden 
genomen of in het verleden zijn ingezet. 

Er is bij een brede vertegenwoordiging van  
circa 30 medewerkers uit de organisatie  
geïnventariseerd welke activiteiten van het 
waterschap raakvlakken hebben met biodiver- 
siteit. De resultaten hiervan zijn in nevenstaande 
lijst bondig weergegeven. Dit is geen uitputtende 
lijst, maar geeft een idee van wat we doen en laat 
zien waar er kansen liggen (met welke activiteiten 
we de biodiversiteit verder kunnen versterken?). 

Beheer en onderhoud
•  Faseren in onderhoud.
•  Extensief beheer toepassen.
•  Rekening houden met 

beschermde soorten.
•  Bestrijden van exoten.
•  Geen chemiegebruik.
•  Maaiselverwerking op  

gronden van derden.
Vanuit wetgeving en  
eigen initiatief.

Inrichtingsprojecten
•  Aanleg natuurvriendelijke 

oevers. 
•  Aanleg vistrappen. 
•  Beekherstel- en natuur- 

herstelprojecten.
•  Bouwen met natuur.
•  Toepassen van natuurlijkere 

beschoeiing. 
•  Beken bovengronds halen.
•  Aanleg faunapassages/fauna 

uittrede plaatsen, nestkasten.
Vanuit KRW/EVZ, N2000 en 
eigen initiatief. 

Vergunningverlening en 
handhaving
•  Ecologie wordt afgewogen  

bij vergunning bij water  
met natuurfunctie. 

•  Controle op gebruik bestrij-
dingsmiddelen, mestlozingen.

Vanuit wetgeving.

Vlies gemaakt door ijzerbacteriën
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Onderzoek en monitoring
•  Uitvoeren van hydrobiologisch 

monitoringsonderzoek en flora 
en fauna inventarisaties.

•  Bijdrage aan landelijke 
onderzoeken.

Vanuit wetgeving (Wet natuur- 
bescherming, KRW, HEN/SED 
en Waterwet) en project- 
monitoring.

Samenwerking
•  Samenwerking met gemeen-

ten (Stedelijk Water in Beeld/
Operatie Steenbreek).

•  Subsidieregelingen voor 
agrariërs (ANlb-water en 
DAW).

•  Advisering agrariërs (Bodem)
•  Bijdrage aan terreinbeheerders, 

landgoederen, particulieren 
voor inrichtingsmaatregelen 
robuust systeem.

•  Samenwerken met vrijwilligers/
Helicon voor inventarisaties en 
bouwen met natuur.

•  Programma Bodem.
•  Green Deal infranatuur.

Zuivering en waterketen
•  Zuivering rioolwater.
•  Afkoppeling hemelwater.
•  Waterfabriek Wilp.

Deze huidige maatregelen 
vallen grotendeels onder de 
sporen X en Y, maar kunnen nog 
op veel grotere schaal worden 
toegepast. De huidige inspan-
ning is namelijk nog te weinig 
om de kwetsbare biodiversiteit 
op de langere termijn in stand  
te kunnen houden en te kunnen 
versterken. Daarvoor is méér 
inzet nodig.  
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Kokerjuffer, Lepidostoma 
basale, veel insecten 
beginnen hun leven in  
het water
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5. Eerste uitwerking drie sporen strategie

Alle sporen
Bij het ontwikkelen van al onze projecten, 
gebiedsprocessen en uitvoering van de kerntaken 
wordt biodiversiteit als aspect vanaf de start 
integraal meegenomen. Dit doen we door bij elk 
project (planvorming, inrichting en beheer) vooraf 
na te gaan of we iets met versterking van bio- 
diversiteit kunnen. Dit betekent dat biodiversiteit 
in de ontwerp-, vergunning- en projectfase wordt 
meegenomen. 

Verder zetten we in op bewustwording van en 
kennislevering aan eigen mensen/organisatie 
inclusief onze eigen bestuurders. Daar waar het 
water- en bodembelang raakt, zetten we ook in 
op externe bewustwording (vrijwilligers, agrariërs, 
gemeenten etc.). 

Spoor X en Y
We nemen als waterschap zelf onze verant- 
woordelijkheid. We gaan onze wateren en 
waterschapsgronden “biodiverser” gebruiken  
en beheren, bijvoorbeeld via “groene”  
(op versterking van biodiversiteit ingerichte) 
bruikleenovereenkomsten en pachtcontracten.  
Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk toege-
voegde waarde voor de biodiversiteit te creëren. 
Het zwaartepunt ligt daarom in de komende 
periode (tot 2023) op de sporen X en Y.  
Onderdeel hiervan is ook ‘werk met werk maken’ 
en het gebruik maken van subsidiemogelijkheden 
van anderen. We gaan activiteiten waar er 
raakvlakken zijn met biodiversiteit verder  
voortzetten en uitbouwen. 
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Mogelijke opties zijn: 
•  Verkennen aansluiting bij Foodvalley. Dit is de 

proeftuin van Nederland ten aanzien van de 
landbouwtransitie. 

•  Aan de slag gaan met een Living Lab/Delta Lab 
vanuit het Deltaplan biodiversiteitsherstel om 
met partijen (kennisinstellingen, bedrijven, 
overheden, maatschappelijke organisaties en 
inwoners) oplossingen te zoeken voor complexe 
maatschappelijke opgaven en transities en de 
biodiversiteit plaatselijk te versterken. 

Hiermee creëren we zoveel mogelijk waarde, 
aangezien dit een aanjagersfunctie voor het 
gebied heeft. We koppelen onze inzet voor 
biodiversiteit zoveel mogelijk aan al bestaand 
beleid en programma’s. 

Door zoveel mogelijk “biodivers” te werken 
kunnen we een grote bijdrage geven aan bio- 
diversiteit in de gehele fysieke leefomgeving.  
Alle kleine veranderingen bij elkaar zorgen voor 
een grote verandering in het geheel. 

Spoor Z
Daarnaast gaan we in de komende periode (tot 
2023) ook pionieren binnen spoor Z, met het oog 
op de middellange (5-10 jaar) en lange (30 jaar) 
termijn. Waar X en Y het meest voor de hand 
liggen in de huidige situatie, is de inzet op spoor 
Z in de komende periode gericht op de toekomst 
en de meest expliciete invulling van de BOVI 
(BOVI als referentie punt). Door nu vanuit Z  
een aantal activiteiten uit te voeren, doen we 
ervaring op. We zoeken hierbij naar plekken  
waar beweging is (als criterium) en proberen 
hierbij om gelijke pas te hebben met het  
tempo van het gebied. 

Grutto
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6. Samenhang met ander beleid

6.1. Europees, nationaal en provinciaal beleid   

Er zijn zowel op Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijke 
niveaus kaders die relevant zijn voor het thema biodiversiteit  
(zie bijlage 1).

6.2. Samenhang met andere beleidsterreinen 
waterschap   

Het thema biodiversiteit heeft een grote samenhang met andere 
beleidsterreinen van het waterschap. 

Zonder uitputtend te zijn, valt hierbij te denken aan: beleid  
plaagsoorten, klimaatadaptatie, energietransitie, doelen overig 
water, Kaderrichtlijn water, circulariteit, programma bodem en  
de Regionale Energie Strategieën.

In veel gevallen kunnen de doelen van deze beleidsterreinen elkaar 
versterken, maar in sommige gevallen kunnen deze ook strijdig zijn. 
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7. Afsluiting 

Het beleidskader geeft het waterschap duidelijk-
heid op welke wijze het aspect biodiversiteit in de 
plannen, projecten en het beheer en onderhoud 
te verwerken. Ook geeft het duidelijkheid op het 
moment dat partners op ons afstappen op het 
gebied van biodiversiteit en hoe het waterschap 
als partner opereert. 

De uitgangspunten in dit beleidskader worden  
de komende periode verder uitgewerkt en 
ingevuld (uitwerking in een uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit). Ook krijgt dit een plek binnen  
het Blauwe Omgevingsprogramma 2022-2027).  
Hierin krijgen ook monitoring en onderzoek  
een plek. 

Biodiversiteit is een nieuw beleidsthema/-speer-
punt op onze bestuurlijke agenda. Dat betekent 
dat we gaan leren, ontdekken en pionieren. 

Inzetten op behoud en versterking van de 
biodiversiteit in het beheergebied van Water-
schap Vallei en Veluwe is een proces van lange 
adem. Het is een beweging die we de komende 
decennia met elkaar moeten gaan inzetten. 

Het thema biodiversiteit heeft een grote  
samenhang met andere beleidsterreinen van  
het waterschap. Het is daarom van belang dat  
de verschillende opgaves zoveel mogelijk aan 
elkaar gekoppeld worden. Op die manier is er 
impact te maken. Door specifiek in te zetten op 
bewustwording binnen het waterschap borgen  
we dat het beleidskader toekomstbestendig is.
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8. Bronvermelding 

Biodiversiteit.nl, 2019. http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levens-
belang/ecosysteemdiensten, bezocht november 2019. 

BOVI, 2019. Blauwe omgevingsvisie 2050, Waterschap Vallei en Veluwe. 

CLO Compendium voor de Leefomgeving, 2019. Website Https://www.clo.
nl/indicatoren/nl1083-inleiding-biodiversiteit, bezocht november 2019.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 2018. In actie voor een rijker Nederland - 
Samen voor biodiversiteit (www.samenvoorbiodiversiteit.nl).

Europese commissie, 2011. De biodiversiteitsstrategie van de EU  
voor de periode tot 2020, Factsheet. Europese Unie, 2011. 

Gemeente Ede, 2019. Samen sterker met natuur -  
Programma Biodiversiteit gemeente Ede. 

TERRANAUTICA focus op biodiversiteit, Schoorl 2019.

IPBES, 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on 
biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn, Duitsland, 2019. 
Geraadpleegd via: https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/
spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf. 

Nature Today, 2017. Website https://www.naturetoday.com/intl/nl/
nature-reports/message/?msg=23845, bezocht oktober 2019. 
 
Nature Today, 2018. Website https://www.naturetoday.com/intl/nl/
nature-reports/message/?msg=24339, bezocht oktober 2019. 

Nota plaagsoorten, 2013. Waterschap Vallei en Veluwe.

Planbureau voor de leefomgeving, 2014. https://www.pbl.nl/publicaties/
vraag-naar-verschillende-ecosysteemdiensten-neemt-sneller-toe-dan- 
aanbod, bezocht oktober 2019.

Rijksoverheid, 2019. Website www.rijksoverheid.nl, bezocht november 2019.

Voorjaarsnota 2017, Waterschap Vallei en Veluwe.

WUR, 2019. Website https://www.wur.nl/nl/show-longread/ 
Biodiversiteit-longread.htm, bezocht december 2019.



9.  Bijlage 1 - Wettelijke beleidskaders  
EU/landelijk/provinciaal/gemeentelijk

4. Wat doet het waterschap nu aan biodiversteit?

7. Afsluiting

3. Strategie (hoe we het gaan doen)

5. Eerste uitwerking drie sporen strategie

8. Bronvermelding

2. Visie en missie

1. Inleiding

6. Samenhang met andere beleid

9.  Bijlage 1 - Wettelijke beleidskaders  
EU/landelijk/provinciaal/gemeentelijk

4. Wat doet het waterschap nu aan biodiversteit?

7. Afsluiting

3. Strategie (hoe we het gaan doen)

5. Eerste uitwerking drie sporen strategie

8. Bronvermelding

2. Visie en missie

1. Inleiding

6. Samenhang met andere beleid

   9.  Bijlage 1. Wettelijke beleidskaders EU/
landelijk/provinciaal/gemeentelijk  

Internationaal
•  De belangrijkste afspraken voor behoud en versterking van  

natuur en diersoorten staan in het Biodiversiteitsverdrag (CBD). 
Deze “Conventie inzake Biologische Diversiteit“, ook wel  
“Verdrag inzake Biologische Diversiteit” genoemd, is het resultaat 
van een overeenkomst gesloten door wereldleiders in 1992 in  
Rio de Janeiro.

•  Op 21 april 2012 is in Panama City door 90 landen het IPBES 
opgericht (Intergovernmental Platform on Biodiversity and  
Ecosystem Services). Dit platform moet op termijn dezelfde  
rol gaan spelen voor de problematiek van biodiversiteit als  
de rol die het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
speelt voor het klimaatvraagstuk.

Europa
•  Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur- 

gebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten 
en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit 
te behouden.  
Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, staat in de: 

   - Europese Vogelrichtlijn: die beschermingsgebieden voor  
     vogels aanwijst; en
   - Habitatrichtlijn: die natuurgebieden beschermt;
•  Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn bepaalt dat de 

wateren een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren 
die er thuishoren.

•  CITES-verdrag regelt de internationale handel in bedreigde 
dieren en planten.

•  EU-Biodiversiteitsstrategie: onder meer bedoeld om uitsterven 
van soorten te voorkomen.

•  EU-Bossenstrategie: over duurzaam beheer van bossen.
•  In de EU geldt de Europese exotenverordening waarop planten 

en dieren staan die schade toebrengen aan de natuur. Dus ook  
in Nederland. Onderdeel van de Europese exotenverordening is 
de Unielijst.

Landelijk (NL)
Nederlands biodiversiteitsbeleid is gebaseerd op afspraken en 
richtlijnen vanuit de VN en EU. De Rijksoverheid heeft het Bio- 
diversiteitsverdrag en de Europese Biodiversiteitsstrategie uitge-
werkt voor de Nederlandse situatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke 
Hulpbronnen (2011).
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Kaders:
•  In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor  

de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. 
Zowel soortenbescherming als gebiedsbescherming zijn in  
deze wet geregeld. 

•  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was tot 29 mei 2019 de 
regeling die de hoeveelheid stikstof omlaag moest brengen in de 
Natura 2000-gebieden. De Raad van State heeft het PAS ongeldig 
verklaard. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof.

•  Omgevingswet. Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 
De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en 
beschermen van de fysieke leefomgeving.

•  Groene groei in ecologisch, economisch en sociaal opzicht 
(Kamerbrief over voortgangsrapportages Groene Groeibeleid).

•  Behoud en versterken van de Nederlandse natuur (Natuur- 
netwerk Nederland en Natura 2000, Wet natuurbescherming, 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)). De provincies zijn verant-
woordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, zoals  
dit in het Natuurakkoord en het Natuurpact staat.

•  Rijksnatuurvisie 2014 (Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk Verder’). 
Met de natuurambitie ‘Nederland Natuurpositief’ (2019) wordt  
de beweging voortgezet die met de natuurvisie ‘Natuurlijk verder’ 
(2014) gestart is.

•  Behoud van natuur grote wateren (Natuurambitie Grote  
Wateren 2050-2100).

•  Deltaplan Biodiversiteitsherstel (2019). Plan van aanpak voor 
herstel van biodiversiteit in Nederland door een brede maat-
schappelijke beweging (kennisinstituten, landbouwvertegenwoor-
digers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank).  
Het plan houdt in dat we door betere samenwerking en het 
stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteits-
verlies kunnen ombuigen naar herstel. Deze partijen nodigen 
nadrukkelijk de rest van Nederland uit om aan te sluiten. 

•  Internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit 
(Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, Atlas Natuurlijk Kapitaal).

•  In de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbon-
den (LNV) staat een omslag naar kringlooplandbouw in 2030 van 
de Nederlandse land- en tuinbouw en visserij beschreven. 

•  Kabinet Rutte III: hervorming GLB na 2020. Het kabinet wil het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) binnen de EU na 2020 
hervormen.
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•  Subsidie (agrarisch) natuurbeheer en natuurontwikkeling.  
Boeren, natuurorganisaties en particulieren kunnen subsidie 
krijgen voor (agrarisch) natuurbeheer.

•  Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een 
initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. 
Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in 
agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke 
en duurzame landbouw.

•  Green Deal 196: Infranatuur. In 2016 spraken 23 partijen met 
elkaar af om bij aanleg, beheer en onderhoud van (water)wegen, 
spoorrails, (hoogspanning)kabels en dijken voor meer natuur- 
variatie te zorgen.

Provinciaal - Gelderland
•  Wet natuurbescherming (incl. Natura 2000-gebieden).
•  Omgevingsvisie Gaaf Gelderland waarin als een van de ambities 

wordt genoemd het beschermen en vergroten van biodiversiteit. 
Bevat ook beleid met betrekking tot waternatuur (KRW, HEN- en 
SED-wateren).

•  Monitoring (‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur?’).
•  Ambitie: het versterken van de Gelderse natuur langs vier sporen 

(ambitiedocument Natuur, vastgesteld eind 2017 Gedeputeerde 
Staten van Gelderland).

•  Agenda Landschap: op basis van de Agenda Landschap werkt de 
provincie samen met andere overheden, belangenorganisaties en 
kennisinstellingen aan (vernieuwing van) het Gelderse landschaps-
netwerk en de kwaliteiten van het landschap (Agenda Landschap, 
eind 2017 door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld 
en wordt elk jaar geactualiseerd).

•  Netwerk natuurgebieden: het Gelders Natuurnetwerk (GNN) is 
vastgelegd in de Omgevingsvisie. Het Natuurbeheerplan geeft 
een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen Gelderse 
natuur in het Gelders Natuurnetwerk (Natuurbeheerplan 2020).

•  Provincie Gelderland geeft de mogelijkheid voor subsidie bij de 
bestrijding van invasieve exoten: Regels Ruimte voor Gelderland 
2016, paragraaf 4.17 Aanpak invasieve exoten.

•  Actieve soortenbescherming Provincie Gelderland. 
•  Beleid waternatuur Doelen Overig Water beschreven in het 

waterbeeldenboek uitgevoerd door Waterschap Vallei en Veluwe. 
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Provinciaal - Utrecht
•  Wet natuurbescherming. 
•  In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028  

(herijking 2016) (PRS) wordt biodiversiteit als speerpunt  
benoemd, waaronder ook waterparels (natuurwateren). 

•  Natuurvisie provincie Utrecht 2017.
•  Natuurvisie Supplement Biodiversiteit: bevat achtergrond- 

informatie over de beschermde en bedreigde soorten die Utrecht 
met het natuurbeleid wil bedienen; voor deze soorten streven zij 
naar een ‘duurzame staat van instandhouding’ waarbij er niet 
langer sprake is van bedreiging.

•  Realisatiestrategie Natuurvisie.
•  Beleidskader Wet natuurbescherming (Beleidskader Wnb).
•  Aandachtsoorten van de provincie Utrecht: planten en dieren 

waar de provincie Utrecht een bijzondere betekenis voor heeft 
wordt beschreven in het document 41 icoonsoorten.

•  De provincie rapporteert eens in de drie jaar over de voortgang 
van het natuurbeleid. In 2017 is de Eerste Rapportage Natuur 
verschenen.

Provinciaal - Overijssel
•  Wet natuurbescherming. 
•  Omgevingsvisie Actualisatie 2018-2019 waarin  

biodiversiteit wordt benoemd als aandachtspunt. 
•  Omgevingsverordening Overijssel 2017  

(incl. Natuurnetwerk Nederland (NNN)).
•  Natuurbeleid Overijssel staat beschreven in Koersdocument 

provincie natuur voor elkaar en het Natuurkompas.
•  Een overzicht van de staat van de biodiversiteit in Overijssel  

staat in het rapport Staat van Overijssel.
•  Het Natuurbeheerplan Overijssel 2020 beschrijft de beleids- 

doelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling  
en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en  
landschapselementen in de provincie Overijssel.

•  Beleidsregel Natuur Overijssel 2017. 
•  Vierde wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 -  

Titel 4.3 Bescherming nesten vogelsoorten. 
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•  Overijssel heeft het actieplan Weide- en Akkervogels gemaakt 
met als doel om het aantal weidevogels in natuur- en landbouw-
gebieden in de provincie op het huidige niveau te houden.

•  Voor sommige Overijsselse planten, dieren en leefgebieden is 
extra aandacht nodig. Deze planten en dieren zijn opgenomen  
in een lijst: de aandachtsoortenlijst.

•  De partners van ‘Samen werkt beter’ richten zich op een brede 
agenda die invloed heeft op de balans tussen economie en 
ecologie, zoals klimaat en energie, natuur, water en biodiversiteit 
en duurzame landbouw. Afspraken hierover staan in het Akkoord 
Samen werkt beter. 

Gemeentelijk beleid
Er zijn een aantal gemeenten binnen het beheergebied van 
Waterschap Vallei en Veluwe die biodiversiteit hoog op de agenda 
hebben staan en specifieke plannen/visiedocumenten hebben 
opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn:

•  Gemeente Ede Programma Biodiversiteit.
•  Gemeente Apeldoorn Eco-Gids - Gids voor ecologie en  

biodiversiteit.
•  Gemeente Amersfoort Groenvisie Amersfoort 2030 “Samen 

maken we de stad groener” met een visie op groen en water  
die kan bijdragen aan de kwaliteit van de groenstructuur van 
Amersfoort. Biodiversiteit is hier een belangrijk thema in. 
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