Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk
Een visie op water en vogels in Nederland
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Waterrijk,

vogelrijk, kansrijk
Water lijkt heel vanzelfsprekend. Dat is het in zekere zin ook.
Zonder water immers geen leven. Maar waar overvloed is,
daar schuilt het risico van nonchalance. Waarom zou je er
bedachtzaam mee omspringen? Lange tijd leek het er in
Nederland op, dat we met water konden doen wat we wilden. Met windmolens en later met gemalen konden we water ongelimiteerd wegpompen en land winnen. Met dijken
was het water te keren. Rivieren konden worden ‘getemd’ en
bochten ‘rechtgetrokken’.
Inmiddels zijn we wijzer en zien we de keerzijden ervan.
Zo blijkt de waterbeheersing voor de landbouw soms desastreus uit te pakken voor natuurgebieden, die verdrogen.
Inmiddels stuiten we ook op de grenzen van bemaling van
laaggelegen veengebieden. Onomkeerbare bodemdaling
is het gevolg en veroorzaakt nieuwe problemen. En hoe

begrijpelijk al onze inspanningen voor een veilige kust ook
zijn, met alle waterkeringen verdween ook de natuurlijke
dynamiek. Met grote gevolgen voor flora en fauna. En alsof
dat nog niet genoeg is, moeten we ons door klimaatverandering voorbereiden op een stijgende zeespiegel en grotere
piekafvoeren door onze rivieren.
Al deze problemen bieden ook kansen. Een prachtkans zelfs,
om te laten zien dat we in Nederland échte waterbouwers
zijn. En niet tégen het water, maar mét het water gaan werken. Op een manier die ons droog en veilig houdt, maar
tegelijkertijd water in zijn ‘natuurlijkheid’ meer ruimte geeft.
Het Nederlandse landschap zal erdoor veranderen. Maar niet
ten nadele, integendeel. Nederland kan weer een op-en-top
waterland worden voor mensen, vogels én natuur. Wie wil
niet zo’n perspectief op de toekomst?!

Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming Nederland
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R ijk d o m voor
m ens en nat u u r
Nederlanders en water horen bij elkaar. Terpen, dijken, inpolderingen en droogmakerijen vormen een belangrijk
deel van onze geschiedenis. Nederland dankt zijn positie als
handelsland aan de ligging aan zee en aan de rivieren die
toegang geven tot het Europese achterland. Onze rijkdom is
‘doordrenkt’ met water.
Nederland is ook een vogelrijke delta aan de Noordzee,
één van ’s werelds rijkste zeeën. Met het IJsselmeergebied,
de vruchtbare ondieptes van de Waddenzee en de Delta
zijn de Nederlandse wateren onmisbaar als tussenstop en
overwinteringsgebied voor miljoenen steltlopers, ganzen
en eenden. In de zomer profiteren enorme aantallen sterns,
scholeksters en eidereenden van de voedselrijkdom. Moerassen, uiterwaarden, meren, wadden, sloten en zelfs onze
stadsgrachten herbergen vele vogels.
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Ons land,

ons water
P ro b lee m o f kans ?
Net als in het verleden blijft het water ons uitdagen. Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot lange droge
periodes met watergebrek, afgewisseld met lange natte
periodes met meer en ernstigere overstromingen. Maar de
natuur biedt ons oplossingen. Langs de rivieren is op steeds
meer plekken te zien hoe vrijer stromend water de kans op
overstromingen vermindert en daarnaast prachtige natuuren recreatiegebieden oplevert.
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V ogels en water
Water is de motor van onze natuur. Als die motor weer goed
draait is dat gunstig voor mens én natuur. Hoe? Dat leest u
in deze brochure. Hopelijk inspireert het u om nog meer te
genieten van onze prachtige natuur. En om zelf een bijdrage
te leveren aan het herstel van de ecologische motor en de
schoonheid die dat oplevert (zie blz. 14).

Nieuw moeras langs de rivieren schept
extra ruimte voor water en geeft flora
en fauna nieuwe kansen. Zoals de roerdomp. Deze schuwe en bedreigde reiger
leeft van vis, amfibieën, waterinsecten en
muizen. Het aantal roerdompen neemt
weer toe, maar van een robuuste populatie is nog geen sprake.
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Water

getemd,
Wij temmen water om allerlei redenen. Voor onze veiligheid,
om het te kunnen verdelen over Nederland, om zout water
buitengaats te houden, voor gunstige waterstanden voor
de landbouw en om vaarroutes op diepte te houden. Maar
deze vormen van ‘waterbeheer’ remmen ook de natuurlijke
dynamiek. Natuurgebieden zijn verstard, de motor is stil gevallen. Het bewegende water kan zijn scheppende werk niet
meer doen. Sommige soorten planten en dieren zijn alleen
nog met intensief beheer te behouden.
Uiteindelijk treft het stilvallen van de motor ook onszelf.
De geschiedenis leert dat technische oplossingen soms
onvermijdelijk zijn, maar vaak uiteindelijk het probleem verergeren. Een volledig op de landbouw toegespitst waterniveau (’s winters laag, ’s zomers hoog) is omgekeerd aan een
natuurlijke situatie. Polders worden steeds gevoeliger voor
verzilting en wateroverlast of juist verdroging. Het verhogen
van dijken heeft zijn grens met grote gevolgen voor onze
veiligheid.
WATERRIJK , VOGELRIJK , K ANSRIJK

						

Voor de natuur is het beter om water meer ruimte te geven.
In een dynamische, robuuste natuur vinden vogels en andere soorten zelf hun plek. Maar ook de mens profiteert, omdat
natuurlijke veerkracht ons land veiliger maakt.
Meer ruimte voor water en een natuurlijker peilbeheer heeft
dus grote voordelen voor mens en natuur:
•	robuustere waterrijke gebieden met meer ruimte voor
water- en moerasvogels
• goedkoper water- en natuurbeheer
• anticiperen op de effecten van klimaatverandering
•	schoon water wordt langer vastgehouden in plaats van
weggepompt
•	waterrijke gebieden voor recreatie op meer plekken heerlijk wandelen en varen
•	prachtig wonen aan het water prachtige plekken om
te wonen
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V ogels en water
Aan het grootschalige, dynamische moerasgebied de
Oostvaardersplassen danken we de terugkeer van de
grote zilverreiger als broedvogel in de Lage Landen.
Deze soort is een oorspronkelijke bewoners van onze
moerassen, maar verdween eind 19e eeuw uit ons land
door grootschalige vervolging. In 1978 broedde het
eerste paar, tegenwoordig telt ons land ruim 150 broedparen. Behalve in de Oostvaardersplassen broedt de
grote zilverreiger nu ook in andere moerasgebieden.





Water en dynamiek bieden

In veerkrachtige waterrijke gebieden kunnen we prima leven en werken. Het water kan worden gebruikt in de landbouw, in de steden, voor recreatie en in de natuurgebieden
zelf. Investeringen in een natuurlijker waterbeheer verdienen zich snel terug, bijvoorbeeld via extra inkomsten (recreatie), werkgelegenheid (horeca), waardevermeerdering van
huizen, uitgespaarde kosten voor zuivering en veiligheid.
Een natuurlijker waterbeheer kan helpen bij het vergroten
van de veerkracht om de gevolgen van klimaatverandering
op te vangen. Dit is al lang geen utopie meer, want er zijn
inmiddels al veel goede voorbeelden:
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•	Technische oplossingen worden op termijn zeer kostbaar. Een natuurlijk alternatief voor het verhogen van
rivierdijken is om het water meer ruimte te geven. Zoals
de Millingerwaard langs de Waal bij Nijmegen. Ook de
natuur profiteert van dergelijke gebieden.
•	Er is grote steun voor natuurontwikkeling onder omwonenden en recreanten. Bijna 90% van omwonenden van
nieuwe riviernatuur vindt dit een verbetering.
•	Dankzij een dynamisch waterpeil in het Friese moerasgebied de Deelen vonden zwarte sterns weer natuurlijke
broedplaatsen op droogvallende modderbankjes.

Zwarte sterns zijn liefhebber van het zuiverste
water. Deze soort heeft
baat bij verbetering van
de waterkwaliteit in
moeras- en veenweidegebieden.
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N at u u r l i j k

uit het moeras

De voordelen van ‘ruimte
voor de rivier’: extra waterberging, dynamische
natuur en recreatie.
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In onze moerassen hebben purperreiger, roerdomp en grote
karekiet hun Noordwest-Europese bolwerk. Met sommige
moerasvogels gaat het de laatste jaren wat beter, mede
dankzij natuurontwikkeling en een betere waterkwaliteit.
Zo kruipt de purperreiger uit het diepe dal van begin jaren
negentig. Ons land telde toen nog slechts een kwart van de
gebruikelijke 900 broedparen. Inmiddels is de ‘purper’ weer
met zo’n kleine 600 broedparen present. Maar kunstmatige
en voor de natuur ongunstige waterstanden zitten een verder herstel in de weg. Gebrek aan natuurlijke waterbeweging in moerassen is eveneens een punt van zorg. Zulke
dynamiek zorgt voor de variatie van oud en nieuw riet en
afwisseling van openheid en beschutting. Er is dus nog veel
winst te behalen.
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V ogels en water
De ijsvogel staat symbool voor schoon, helder
en visrijk water. Het kanaliseren van meanderende beken en een slechte waterkwaliteit tastten het leefgebied van ijsvogels in het verleden
sterk aan. Nu profiteert de soort van beekherstel met volop ruimte voor de oorspronkelijke
dynamiek van stromend water. Volgens dezelfde filosofie kan ook het natuurlijke karakter
van moeras en kust worden versterkt.
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Trekvogels storen zich niet aan landsgrenzen en overbruggen soms vele duizenden kilometers tussen broed- en overwinteringsgebied. Waterrijke gebieden langs de trekroutes
zijn daarbij van levensbelang. Om trekvogels effectief te kunnen beschermen is internationale samenwerking dan ook
cruciaal.

We hebben een grote verantwoordelijkheid om deze tussenstops optimaal te beschermen. Belangrijke stappen zijn
een ambitieuze uitvoering van de Kaderrichtlijn Water* en
het opstellen van goede beheerplannen voor Natura 2000gebieden**.

W at e r
Ons land is een belangrijke tussenstop op de Oost-Atlantische trekroute. Bijna 10 miljoen steltlopers, ganzen en eenden trekken twee maal per jaar tussen hun broedgebieden
in het noorden (van Siberië tot Noord-Canada) en hun overwinteringsgebieden in het zuiden (voornamelijk Afrikaanse
kusten). Ter vergelijking: aan de massale 4-daagse van Nijmegen doen maximaal 45.000 wandelaars mee. Jaarlijk komen
er 200 Nijmeegse 4-daagses aan vogels langs ons land! Deze
miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van onze waterrijke gebieden om ‘bij te tanken’.

voor wereldreizigers

De kanoetstrandloper, kortweg kanoet, is een van de vele
soorten waarvoor Nederland een onmisbare schakel is tijdens de trek. Kanoeten uit Canada, Groenland en Siberië
gebruiken de Waddenzee en de Delta om te overwinteren
en als tussenstop. Zowel in het voor- als in het najaar kunnen vele tienduizenden kanoeten aanwezig zijn. Een andere
wereldreiziger is de rosse grutto. Het overgrote deel van
de wereldpopulatie trekt via ons land van West-Afrika naar
Siberië (voorjaar) en vice versa (najaar). Een klein deel overwintert langs onze voedselrijke kust. Voor de doortrekkers is

Nederlandse wereldnatuur
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V ogels en water
De grote lepelaarkolonies verdwenen in de
18e eeuw uit Nederland. Dieptepunt was 1969
met slechts 150 broedparen. Sindsdien trad
een spectaculair herstel op tot 1.800 paar en
werd het verspreidingsgebied van de soort
weer groter. Tot in Engeland aan toe, waar
in 1998 – na 330 jaar afwezigheid – weer een
paar broedde. Het succes is een direct gevolg
van verbeterde waterkwaliteit en van bescherming van waterrijke gebieden in Nederland.
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ons land de enige tussenstop. Met wormen als de wadpier,
kleine kreeftjes en schelpdieren vetten ze zich hier op voor
een lange-afstandsvlucht van enkele duizenden kilometers!
Behalve voor steltlopers is Nederland ook van groot internationaal belang voor andere soorten trekkende en/of overwinterende ‘watervogels’ zoals ganzen, zwanen, eenden en
sterns.

* De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die bedoeld is om de kwaliteit van
het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden.
** Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde gebieden, aangewezen om
de biodiversiteit te behouden. Nederland telt 162 Natura 2000-gebieden.
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V ogels en water
De kluut zou een nationaal symbool kunnen
zijn. Want bijna de helft van alle kluten langs
de West-Europese kustlijn broedt in ons land,
zo’n 7.000 tot 9.000 paar. De vogels broeden
veelal buitendijks op kwelders (schorren)
en zandplaten. In het binnenland vinden ze
geschikte broedgelegenheid langs rivieren,
plassen en binnendijkse natuurgebieden als
de Zeeuwse inlagen. Kluten zijn afhankelijk
van een dynamisch watermilieu dat garant
staat voor kale of schaars begroeide broedlocaties en voedselrijke, slikkige bodems.

Bij

Werken
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water &

natuur
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Er zijn veel redenen om aan water te werken. Eén daarvan is
dat water de vitaliteit bepaalt van onze natuur. En die natuur
is weer bepalend voor vogels en hun leefomstandigheden.
Voor Vogelbescherming Nederland is water dan ook een
vanzelfsprekend thema. Niet alleen voor de vogels die wij
tot onze broedvogels rekenen, waarvan er 78 op de Rode
Lijst staan, maar ook voor de miljoenen vogels die hier doortrekken of overwinteren. Vogels die afhankelijk zijn van onze
voedselrijke kustgebieden; of van de binnenlandse meren en
plassen, moerassen, rivieren en veenweidegebieden. Door te
werken aan water, wil Vogelbescherming bijdragen aan een
mooie en veilige wereld voor vogels én mensen.
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Vogelbescherming werkt de komende
jaren onder meer aan:
•	Klimaatbuffers. De omvang van de verwachte
klimaatverandering is te groot om met technische
oplossingen alleen op te vangen. Herstel van natuurlijke
processen kan een belangrijke bijdrage leveren. Nieuwe
(natuur)gebieden kunnen de eerste klappen opvangen
bij droogte, wateroverlast, stormen en zeespiegelrijzing.
Vogelbescherming werkt samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en de
Waddenvereniging aan het ontwikkelen van dit soort
natuurgebieden. We noemen ze klimaatbuffers.
•	Herstel dynamiek. Vogelbescherming pleit bij de overheid
voor een ambitieuze uitvoering van het water- en natuurbeleid. We spreken waterbeheerders aan op een natuurlijker

waterbeheer in onze meren en moerassen. Met onderzoek
en projecten willen we het goede voorbeeld geven, en
stimuleren we anderen dat te volgen. We werken daarbij
samen met andere natuurorganisaties.
•	Wetlands. Een netwerk van vrijwilligers houdt 80 waterrijke gebieden scherp in de gaten. Deze WetlandWachten signaleren situaties of ontwikkelingen die gevolgen
hebben voor de natuur, oefenen invloed uit op de lokale
besluitvorming en werken samen met beheerders en
waterschappen.
•	Bescherming waterrijke gebieden langs de trekroutes. Vogelbescherming Nederland komt op voor vogels
en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Met
BirdLife-partners in West-Afrika werkt Vogelber e
scherming aan bescherming van
en
va
tussenstops en over-

nze
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winteringsgebieden. Bijvoorbeeld het
Oursi-meer, één van de belangrijkste vogelgebieden in
Burkina Faso, gelegen in de Sahel. Tussen fluiteenden en
kroonkraanvogels vinden Nederlandse zomertalingen en
grutto’s hier een winterverblijf. Maar ook voor mensen
is het gebied van levensbelang. Met steun van Vogelbescherming werkt de nationale BirdLife-partner Naturama
aan een beheerplan voor dit gebied. Een groep lokale
‘WetlandWachten’ speelt daarbij een belangrijke rol.

ema

Zowel in Nederland als in Burkina Faso worden waterrijke vogelgebieden door WetlandWachten bewaakt.
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Ruimte voor natuurlijke dynamiek biedt oplossingen voor
veel problemen. De praktijk wijst uit dat deze oplossingen
werken - voor natuur en mens. Vogelbescherming werkt dan
ook vol overtuiging verder aan projecten voor water en natuur. Wij doen dat graag samen met andere partijen, zoals
waterschappen, collega-organisaties, bestuurders en burgers die net als wij kansen zien en de mogelijkheden voor
een meer natuurlijk waterbeheer willen benutten. Het vraagt
om een vooruitziende blik en vaak een beetje durf om water meer ruimte te geven. Maar de voordelen zijn legio. We
kunnen zo goed invulling geven aan de internationale verantwoordelijkheid voor bescherming en herstel van onze
natuur. Daarnaast maken we dan duurzaam gebruik van land
en water. En Nederland wordt steeds aantrekkelijker voor
mensen én vogels.

Uw

beleid maakt

Nederland

klaar

voor de toekomst

Bestuurders en beleidsmakers,
l Zorg voor een ambitieuze implementatie van de Kaderrichtlijn Water.
l	Breng baten van maatregelen volledig in beeld en neem
ze mee bij de afweging.
l	Laat water sturend zijn bij het toewijzen van gebruiksfuncties.
l	Maak ruimte voor overstroming op strategische plekken
(delta’s, uiterwaarden, kwelders).
l Kies voor natuurlijker, flexibeler beheer van het waterpeil.
l Richt waterrijke gebieden natuurvriendelijker in.
l	Dring vervuiling met stikstof en fosfaat door de landbouw verder terug.

Uw

s t e m t e lt m e e v o o r e e n m o o i e

leefomgeving

Het waterbeheer een ver-van-uw-bed show voor u als burger? Het is dichterbij dan u wellicht denkt. Waterschappen
en andere overheden proberen burgers steeds meer te betrekken bij hun werk. Het waterbeheer beïnvloedt uw leefomgeving; daar kunt u de overheid op aanspreken. De waterschappen kennen democratisch gekozen besturen. Met
uw stem heeft u dus wel degelijk invloed op het beleid van
uw waterschap.
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meerwaarde
l	Ga stemmen met de waterschapsverkiezingen en kies

voor een ‘groene’ lijst.
l	Meld uw ideeën, klachten en wensen bij uw gemeente,

waterschap of provincie.
l	Laat uw stem horen op inspraakavonden en voorlich-

tingsbijeenkomsten.
l	Steun lokale initiatieven voor een betere leefomgeving.
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V ogels en water
In de winter krijgt Nederland opmerkelijk buitenlands bezoek. Dan komen kleine zwanen
vanuit het uiterste noorden van Rusland en Siberië bij ons de winter doorbrengen. De randmeren van het IJsselmeer zijn favoriete voedselgebieden. Daar eten ze van de wortelknollen
van fonteinkruid. Door vervuiling was deze
waterplant lange tijd afwezig. Dankzij een sterk
verbeterde waterkwaliteit van de randmeren
komt het fonteinkruid er weer tot bloei.

11, 12, 15, 16); Buiten-beeld (pp. 2 boven 7, 11, 14);
Foto Natura (cover landschap, 13 rechts); Hans Hut
(cover lepelaar, 5 rechts, 6, 12); C.H. van der Heijden
(13 links); Kees Klaver (pp.3, 5 links, 15 boven).
Het werk van Vogelbescherming Nederland wordt
ondersteund door de Nationale Postcode Loterij

WATERRIJK , VOGELRIJK , K ANSRIJK

Postbus 925
3700 AX Zeist
Tel 030 693 7700
(Servicecentrum)
www.vogelbescherming.nl
(e-mail via de website)
IN 1039

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor vogels en hun leefgebieden.
Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuur en milieu.
Handhaving van hun soortenrijkdom onder natuurlijke leefomstandigheden is een essentiële voorwaarde voor het behoud van de biodiversiteit
op aarde.
Samenwerking is de sleutel tot succesvolle bescherming. Op regionaal,
nationaal en internationaal niveau werkt Vogelbescherming Nederland
samen met collega-organisaties, overheden en vele vrijwilligers. Vogelbescherming Nederland is partner van BirdLife International, wereldwijd
actief voor vogels en natuur.

