
 
 
 
Thema's NLDelta 
 
Kernteksten 
 
Eén met water 
In NLDelta draait alles al meer dan 600 jaar om leven met het water. Het is de plek waar rivierwater 
uit heel West-Europa de zee ontmoet. NLDelta vertelt een typisch Nederlands verhaal. Het verhaal 
van leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en van water maximaal benutten. 
Steden en dorpen zijn verbonden door Rijn en Maas. De monding vormt in Biesbosch en Haringvliet 
een rijk en dynamisch ecosysteem en een internationaal kruispunt voor mens en dier. In NLDelta 
steken mensen samen de handen uit de mouwen. Zo komen omvangrijke natuur- en 
watermanagementprojecten van de grond, zoals de Noordwaard. Werelderfgoed Kinderdijk getuigt 
van het pionierend karakter van de bewoners van de delta en is de bakermat van hun leiderschap in 
watermanagement. Het is een gebied in continue ontwikkeling, waar schijnbaar onmogelijke 
combinaties mogelijk worden. Er wordt gepolderd en ontpolderd; het landschap wordt continu 
opnieuw ingericht door mens en natuur. Om de natuur een nieuwe impuls te geven worden de 
Haringvlietsluizen op een kier gezet. De overgangen van zoet naar brak naar zout water voor een 
enorme impuls aan de deltanatuur. NLDelta is het ultieme bewijs van de vindingrijkheid van de 
Nederlander én de rijke natuur van de delta.  
 
Deltanatuur 
NLDelta is de plek waar de grote West-Europese rivieren de zee ontmoeten. De monding van de Rijn 
en de Maas vormt een rijk en uniek ecosysteem en een internationaal kruispunt voor miljoenen 
vissen en vogels. Trekvissen als zalm, haring en in de toekomst de steur zwemmen tussen het 
binnenland van Europa en zee om op te groeien en te paaien. De delta vormt tevens een onmisbare 
schakel in de wereldwijde trekroutes van vogels, om te foerageren, rusten, overwinteren of broeden. 
Steltlopers als lepelaars, kluten en grutto's en roofvogels als de vis- en de zeearend komen in de 
delta rijkelijk voor. NLDelta bestaat uit aaneengeschakelde, robuuste natuurgebieden. Het waterrijke 
oerwoud de Biesbosch, een uniek zoetwatergetijdegebied, met kreken, vloedbossen, eilandjes en 
waterbekkens kent een enorme diversiteit aan flora en fauna, zoals wilgen, spindotters, bevers en 
vele soorten watervogels. Daarop aansluitend het Haringvliet dat de natuurlijke overgang van rivier 
naar zee vormt en zorgt voor oer-Hollandse deltanatuur; schelpdierbanken, trekvissen, vogelrijke 
slikkige oevers en in het midden het bijna onbewoonde natuureiland Tiengemeten. Eb en vloed, 
zoet-brak-zout, hoog en laag; de dynamiek van het water bepaalt alles. Getijdeverschillen, variërend 
van 30 tot 80 cm, zijn merkbaar in de hele delta, tot wel 50 kilometer landinwaarts  
 


