
Natuur van wereldklasse om te ontdekken: 

verrassend, uitnodigend, verbindend
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NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling 
verbonden natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn 
voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.

Uit ons ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ 2016

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bidbook_LR.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bidbook_LR.pdf
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Natuurvisie 
NLDelta

Een dynamisch deltalandschap vol met natuurlijke overgangen 

van land naar water, van cultuurlandschap naar natuur, 

van droog naar nat en van zoet naar brak naar zout. Een 

gebied met aaneengeregen robuuste natuur, gevuld met 

bezienswaardigheden en cultuurhistorische iconen en verbonden 

door een groen-blauwe netwerkstructuur. Onderdeel van het 

internationale ecosysteem van Rijn en Maas en de overgang naar 

de Noordzee. Een internationaal knooppunt voor trekvissen en 

trekvogels, waar veel iconische diersoorten zoals bever, otter, 

noordse woelmuis, steur, zalm, paling, fint, zandhommel, lepelaar, 

dwergstern, visarend en zeearend kunnen gedijen. Een schoon 

Nationaal Park NLDelta waar het veilig, mooi en gezond leven is. 

Dat is de kern van de natuurvisie NLDelta.

Notie: In 2021 wordt de status van Nationaal Park voor NLDelta officieel 

aangevraagd. 

INLEIDING

Deze visie is opgesteld door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer

en Wereld Natuur Fonds in samenspraak met groene organisaties in

het gebied. In deze natuurvisie benoemen we vier concrete ambities

waar we binnen NLDelta samen met vele anderen aan gaan werken. 

Ambities die binnen nu en tien jaar te realiseren zijn.



N A T U U R V I S I E

8 9

N L D E LT A

Werken in gebiedsprocessen: 
belangen samenbrengen en 
meer samenhang

De essentie van Nationaal Park NLDelta is om met elkaar de schouders 

te zetten onder strategische gebiedsontwikkeling. Dat betekent 

samenwerken. Gebiedsprocessen als Kop van Goeree en de Noordrand 

van Goeree Overflakkee, de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-west/

Spuimonding, de Vogelboulevard (Hellegatsplaten), de Otterpolder en 

de Nieuwe Dordtse Biesbosch (Eiland van Dordrecht), de Noordwaard 

(Ruimte voor de Rivier in de Biesbosch) en Munnikenland bij Slot 

Loevestein zijn allemaal initiatieven geïnitieerd door partners van 

NLDelta. Met hierin een belangrijke natuurcomponent verbonden aan 

andere belangen. Denk aan de transitie van energie en landbouw, 

woningbouw, afronden Natuurnetwerk, stikstofproblematiek, 

mobiliteit, klimaatverandering, Waterkwaliteit en -veiligheid en 

duurzame economie. We willen al deze afzonderlijke gebiedsprocessen 

onder de vlag van NLDelta laten vallen. Als één gebied, verbonden 

door hetzelfde unieke ecosysteem van een dynamische delta. Zo 

kunnen we meer doen voor het behoud en de ontwikkeling van 

sterke, veerkrachtige natuur, goede recreatieve voorzieningen, 

efficiënte vervoersverbindingen, verbetering van leefomgeving, 

stimulering van toerisme en economische kansen. Door samen te 

werken ontstaan efficiency voordelen en worden resultaten sneller 

bereikt. Krachtenbundeling zorgt voor schaalvergroting en ruimte in 

exploitaties en daarmee voor meer investeringen in natuur, beleving en 

voorzieningen.

WERKWIJZE

Als samenwerkingspartners van NLDelta
gaan wij komende jaren thema’s agenderen,

gebiedsprocessen stimuleren, faciliteren
en mede uitvoeren.
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Het zorgen voor een goede 
balans tussen het beschermen en 
het beleven van de natuur is een 

blijvende uitdaging
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NLDelta is een gebied vol verrassingen. De dynamiek van de kust, 

het getij en de rivieren is uniek aan dit gebied en verandert per

dag. De aanblik van duinvalleien en slufters, schorren en slikken, 

gorzen en graslanden, kreken en zeearmen, vloedbossen en

grienden en de daarin aanwezige soorten, is zeer aantrekkelijk 

om te zien en vormt een bijzondere belevenis voor bewoners 

en bezoekers. In het gebied is een scala aan activiteiten: fiets-, 

vaar- en wandelroutes, pontjes, overnachtingsmogelijkheden, 

uitkijkplekken en meerdaagse arrangementen. En natuur op korte 

afstand van grote steden, industrie en menselijke activiteit.

Door de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap te delen met 

overheden, marktpartijen en bewoners kunnen we de natuur 

versterken en verder ontwikkelen, mét kansen voor recreatie en 

leefbaarheid. Een prachtig, gezamenlijk groeimodel. Natuur en 

mens gaan hand in hand en trekken samen op. Grote, bewezen 

iconen zoals de Biesbosch en Tiengemeten laten zien dat behoud 

en beheer van robuuste natuur heel goed samengaan met flinke 

bezoekersstromen. Het zorgen voor een goede balans tussen 

het beschermen en het beleven van de natuur is een blijvende 

uitdaging.

Natuur en mens 
hand in hand

DYNAMISCH GEBIED

Ons streven

NLDelta staat voor ontwikkeling van natuur, economie en 
leefbaarheid in de regio Biesbosch-Haringvliet. Ambities 
die gaan over optimaal verbonden natuurgebieden, betere 
beleefbaarheid, goede verbindingen, trotse bewoners en 
een herkenbare identiteit.
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Tiengemeten: 
succesverhaal in het hart 

van NLDelta

Tiengemeten ligt midden in NLDelta is het bewezen 

succes dat natuurbescherming, cultuurhistorie 

en recreatie hand in hand kunnen gaan. Een ruig 

eiland, eeuwenlang veranderd door de natuur 

en haar bewoners. Natuur die robuust is, zodat 

bezoekersaantallen en topnatuur goed samengaan. 

Met de juiste balans en verdeling in wanneer en waar 

je wel en niet drukte toestaat. Op het eiland wordt er 

alles aan gedaan om de zeldzame getijdenatuur te 

beschermen. En met succes, want zelfs de zeearend wil 

er zich nestelen. Sommige boerderijen zijn gesloopt, 

andere behouden, gerestaureerd en hebben een zinvolle 

herbestemming gekregen, waaronder restaurant en 

herberg, bezoekerscentrum, musea en vakantiewoning. 

Er is Speelnatuur en een Zorgboerderij; natuur heeft 

een gezondmakend effect op mensen met psychische 

aandoeningen en beperkingen. In deze steeds drukkere 

tijd is de rust en weidse natuur op Tiengemeten een

fijne plek om een dag te ontspannen, zeker in de 

Rijnmond-regio. Jaarlijks weten zo’n 50.000 bezoekers 

het eiland te vinden, om te struinen door de wildernis 

of de authentieke sfeer van het eiland te proeven. Zo 

profiteert ook de regionale economie van natuur en haar 

bezoekers.
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AMBITIES

Een gezonde en veerkrachtige natuur is de basis van onze ambities. 

Als samenwerkingspartners van NLDelta gaan wij deze komende jaren agenderen,

uitwerking faciliteren en natuurlijk zelf mede uitvoeren.
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AMBITIES

VOORBEELDEN

Ambitie 1: 
Realiseren robuuste 
natuurverbindingen

De Alm  –  Ecologische verbindingszones otter  –  Aqua-Ecopassage Bandijk Werkendam

De otter wordt ook wel de koning van het zoetwatermilieu genoemd, omdat 

deze soort hoge eisen stelt aan de waterkwaliteit. Otters voelen zich weer 

meer thuis in de Nederlandse natuurgebieden na decennialang vrijwel 

afwezig te zijn geweest. Wij werken aan de terugkomst van de otter naar 

NLDelta. Maar zonder natuurgebieden meer met elkaar te verbinden kan 

de otter zich hier niet handhaven. Natuurverbindingszones met natuur 

buiten NLDelta zoals De Alm functioneren als trekroute en als (tijdelijk) 

leef- en voortplantingsgebied, niet alleen voor de otter, maar voor veel 

soorten. Ze zijn essentieel voor het behoud van een rijke natuur.  En ook 

hierbij geldt, niet alleen de natuur profiteert van de verbindingszones; ook 

kunnen natuurverbindingszones als natuurlijke klimaatbuffer fungeren om 

wateroverlast in steden en dorpen te voorkomen. Samen met onze partners 

werken we aan de realisatie van nieuwe en betere verbindingszones die van 

grote meerwaarde zijn voor het gebied (en voor de otter).

1.1 Natuurverbindingen 
buiten NLDelta

20 21
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AMBITIES

NLDelta strekt zich uit langs veenstromen, laaglandbeken, rivieren 

en zeearmen tot in het hart van onze steden. We willen dat die natuur 

verweven raakt tot een groen-blauw netwerk dat zich vertakt binnen heel 

NLDelta. Dit netwerkt zorgt ervoor dat plant- en diersoorten zich kunnen 

verplaatsen in en tussen hun leefgebieden. En het staat garant voor een 

gezonde leefomgeving en aangename recreatie. Er kan een netwerk van 

wandel- en fietspaden aan gekoppeld worden, zoals het Tiengemetenpad 

en het netwerk in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Natuurlijke oevers zorgen 

voor verbetering van de waterkwaliteit. Vloedbossen en rietlanden werken 

als natuurlijke golfbreker voor de dijken. Een natuurlijke groen-blauwe 

netwerkstructuur is de beste en goedkoopste oplossing om ons te wapenen 

tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een groene corridor met 

Biesboschnatuur dwars door Dordrecht werkt zo als klimaatmaatregel voor 

de stad. 

1.2 Groen-blauwe 
netwerkstructuur binnen NLDelta

22 23

VOORBEELDEN

Goede recreatiezonering Biesbosch  –  Groene corridor met Biesboschnatuur door de stad Dordrecht   

Kreekherstel (Goeree-Overflakkee  –  Hoeksche Waard  –  Biesbosch)  –  Gat van den Ham
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Ambitie ‘Realiseren robuuste natuurverbindingen’

Otters voelen zich weer meer thuis in de Nederlandse 
natuurgebieden na decennialang vrijwel afwezig te zijn 
geweest. Wij werken aan terugkomst van de otter in NLDelta.
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Voor de levenscyclus van tientallen soorten trekvissen zijn brak water en 

een ongehinderde trekroute van levensbelang. Sommige soorten zoals de 

Atlantische zalm en de forel worden bovenstrooms geboren op de Rijn en 

Maas en zwemmen met miljoenen tegelijk als jonge trekvissen de rivier 

af. Ze verblijven langere tijd in de delta, in de kreken tussen vloedbossen, 

platen en slikken, gorzen en graslanden en zwemmen vervolgens richting 

de Noordzee. Na een lange periode op zee trekken de volwassen dieren via 

de estuaria weer de rivieren op om te paaien. In een brede overgangszone 

tussen zee en rivier moeten ze kunnen wennen aan de overgang tussen het 

zoute zeewater en het zoete rivierwater. Andere trekvissen worden geboren 

op zee, zoals de aal, haring en bot, en trekken de rivieren op om op te 

groeien. Zo is de Biesbosch een belangrijke plek voor elft en fint als paai- en 

opgroeigebied. We gaan bijdragen aan vier maatregelen om vismigratie te 

verbeteren.

AMBITIES

Ambitie 2: 
Zorgen dat vismigratie 
een succes wordt

26 27
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In NLDelta komen de grote rivieren Rijn en Maas samen, waardoor het een 

dynamisch geheel is, ook onder de waterspiegel. Van belang is dat vissen 

ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen paai-, opgroei-, 

voedsel- en overwinteringsgebieden. Deze gebieden verschillen van 

karakter en bevinden zich doorgaans niet direct bij elkaar in de buurt. 

Het opheffen van obstakels die de vismigratie belemmeren in en tussen 

onze hoofdstromen, poldersloten en kreken is daarom noodzakelijk. We 

dragen immers internationale verantwoordelijkheid als beheerders van de 

toegangspoort voor vispopulaties in het gehele Rijn- en Maasstroomgebied. 

Samen met waterschappen en Rijkswaterstaat bekijken we hoe we 

obstakels verder kunnen opheffen en waar dat niet kan, vispasseerbaar 

maken. Door de verschillende bekkens aan elkaar te koppelen herstellen 

we de samenhang in de delta.

De Haringvlietsluizen zijn een belangrijke horde op de route van trekvissen. 

Hier verkennen we als onderdeel van het ‘lerend implementeren’ binnen 

het traject van de Kier onder regie van Rijkswaterstaat hoe jaarrond 

een natuurlijke zoet-zout overgang hersteld kan worden. We willen dat 

de verziltingsgevoelige innamepunten voor zoetwater naar het oosten 

worden verplaatst (Permanent Oostelijke Aanvoer), zodat er meer zoet 

water via het Haringvliet kan afstromen naar zee. Hiermee wordt op een 

natuurlijke manier voldoende tegendruk gegeven aan het zoute zeewater 

dat via de Haringvlietsluizen naar binnen komt, zodat de sluizen zo vaak 

en lang mogelijk open kunnen blijven. Met de visserijsector werken we 

aan verduurzaming van de beroeps- en sportvisserij, ieder op haar eigen 

manier. Dit is wenselijk en noodzakelijk voor een natuurlijke delta met 

ruimte voor trekvissen.

Rond de Haringvlietdam vindt nu beroepsvisserij plaats met fuiken, 

staand wantnetten en sleepnetten. Vissen en zeezoogdieren die rond 

de Haringvlietsluizen in de zoet-zoutwaterovergang verblijven, worden 

daardoor aanzienlijk verstoord of per ongeluk gevangen. Om trekvissen 

echt de ruimte te geven is het cruciaal om afspraken te maken over visserij 

aan beide kanten van de sluizen en zo een visserijvrijezone te creëren. 

Daarmee krijgen trekvissen, zoals o.a. Atlantische zalm, spiering, fint en 

Europese steur ruim baan in het estuarium zodat de Kier kan functioneren 

zoals die bedoeld is: voor internationale vismigratie. De Europese steur 

dreigt mondiaal uit te sterven, hij komt nu alleen nog voor in de Gironde in 

Frankrijk. Een herintroductie in de Rijn lijkt heel kansrijk en dé manier om 

deze iconische soort voor uitsterven te behoeden. 

AMBITIES AMBITIES

2.1 Opheffen van 
obstakels

2.2 Bescherming voor 
migrerende vissen

28 29

Het herstel van kreken en geulen uit polders en waarden in open verbinding 

met de zeearmen vergroot het areaal natuur met getijdenwerking en 

natuurlijke overgangen onder de waterspiegel. Deze versterking van het 

onderwaterhabitat komt vele vissoorten ten goede. Zie ook Ambitie 3.

2.3 Versterken 
onderwaterhabitat
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AMBITIES

Door aanzanding (zandtransport door zeestroming) in de luwe Voordelta 

wordt deze steeds ondieper en het water warmer. Deze verondieping van 

de voordelta in combinatie met een visserijvrije zone aan weerszijden van 

de Haringvlietdam biedt kansen voor een zo natuurlijk mogelijk systeem. 

Zo ontstaat een natuurlijke deltamonding met ondiepten, geulen en volop 

kansen voor (trek)vissen, schelpdieren en garnalen, zeezoogdieren en 

vogels, zoals dat te zien is bij Kwade Hoek en Voornes Duin. Dit willen we 

grotendeels behouden in de toekomst en nieuwe ontwikkelingen willen 

we op een zo natuurlijk mogelijke manier ruimte geven, waarbij natuur in 

balans blijft met andere belangen.

2.4 Verondiepen van 
de voordelta

VOORBEELDEN

Visserij vrije zone rond Haringvlietsluizen  –  Lerend implementeren Haringvlietsluizen 

Sluizen Stellendam  –  Vismigratie Volkerak, Haringvliet en Hollands Diep  –  Bernisse 

Pierhilse Gat  –  Kleine Noordwaard

30 31
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Ambitie ‘Zorgen dat vismigratie een succes wordt’

Voor de levenscyclus van tientallen soorten 
trekvissen zijn brak water en een ongehinderde 
trekroute van levensbelang.
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Miljoenen trekvogels vliegen via de Oost-Atlantische trekroute jaarlijks van 

noord naar zuid en omgekeerd. Onze delta is een essentiële tussenstop 

op hun lange trektocht, waar trekvogels voedsel moeten vinden om aan 

te sterken voor hun verdere tocht. Van zee de rivieren op en andersom 

lopen belangrijke trekroutes voor vissen. Als monding van Rijn en Maas 

is NLDelta een zeer vruchtbaar en voedselrijk gebied en daardoor een 

belangrijk kruispunt voor vele kustbroedvogels, trekvogels, weidevogels en 

trekvissen.

POSITIE  NLDELTA

N L D E LT A

Internationaal kruispunt 
vissen en vogels

34 35
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AMBITIES

Ambitie 3: Werken aan 
meer getijdegebieden en 
overstromingsdynamiek

NLDelta is een indrukwekkende plek waar rivier en zee samen komen en 

het landschap gevormd hebben. Een wereld van natuurlijke overgangen: 

van zoet naar zout, van hoog naar laag en van droog naar nat. Stromen 

slibrijk, troebel rivierwater komen bij vloed de gebieden in, om er bij eb in 

heldere stroompjes weer uit te stromen. De dynamiek van het getij en het 

voedselrijke water leiden tot een enorme rijkdom aan opvallende planten- 

en diersoorten en brengt een spectaculaire zonering met zich mee. Hier 

groeien biezen, riet en kwelderplanten en in het zoete gedeelte tal van 

bijzondere planten zoals spindotters en zomerklokjes. 

Ook zijn de voedselrijke droogvallende slikken en waterrijke deltanatuur 

jaarrond cruciaal voor veel vogels. Trekvogels vinden in korte tijd 

voldoende voedsel om aan te sterken voor de lange tocht naar Zuid-

Europa en Afrika of het hoge noorden. En de uitgestrekte deltanatuur met 

stranden, slikken, gorzen en natte graslanden zijn onmisbaar broedgebied 

voor kustbroedvogels en weidevogels die internationaal sterk onder druk 

staan. 

Deze rijke getijdennatuur staat wereldwijd onder druk door afsluiting, 

verstedelijking en klimaatverandering. Ook in NLDelta. De invloed van zee 

en rivier is afgelopen decennia afgenomen. Maar daar wordt aan gewerkt.

36 37
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AMBITIES

VOORBEELDEN

Voorne Putten  –  Spuimonding  –  Sluizen Stellendam  –  Hoeksche Waard West

Hoeksche Waard  –  Goeree-Overflakkee

Binnen NLDelta zorgen we voor rust en voedsel door het realiseren van  

robuuste gebieden, meer dynamische getijdegebieden, solitaire vogel-

eilanden, kustbroedvogelhabitat en meer drassige en insectenrijke 

graslanden. Kortom, gebieden waar vogelsnavels makkelijk veel eten 

uit de grond kunnen peuteren.

Door kreken en geulen te herstellen en in open verbinding met de 

zeearmen te brengen en door herstel van de getijdenwerking op het 

Haringvliet ontstaan weer meer rijke natuurlijke overgangen. Hier 

profiteren vis en vogel van. Deze kunnen nog verder worden verrijkt met 

onderwaterstructuren zoals onderwaterbossen. 

3.1 Ruimte creëren voor 
de dynamiek van het getij

38 39
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Als overgang tussen rivier en zee hebben de getijdegebieden een cruciale 

rol bij de waterveiligheid. Ze leggen sediment vast en dragen daarmee bij 

aan robuuste beschermingszones voor de waterkeringen. Vloedbossen, 

rieten biezenvelden en platen dempen ook de golfenergie tijdens stormen. 

En met dubbele dijkzones kunnen we nog meer voorlanden creëren. 

Ontwikkeling van nieuwe rivierduinen, onderdeel van Ruimte voor de rivier, 

leidt tot een welkome aanvulling van zeldzame rivierduincomplexen in de 

Biesbosch. 

Hetzelfde gebeurt langs de zandige kust, waar slufters, kwelders, 

zandplaten en jonge duinen de krachten op de zeewering helpen 

weerstaan en (gesuppleerd) zand vastleggen en doorgeven naar het 

achterliggende duingebied. Met het uitbreiden en verbeteren van deze 

intergetijdegebieden, zeker met scenario’s voor zeespiegelstijging, 

temperatuurstijging, neerslagtoename en verdroging in het achterhoofd, 

vergroten we de veiligheid en de robuustheid van het gebied. Zo dragen we 

met meer intergetijdegebieden bij aan een klimaatbestendige delta.

AMBITIES

3.2 Bijdragen aan waterveiligheid 
en klimaatbestendigheid

VOORBEELDEN

Kwade Hoek  –  Punt van Voorne  –  Dordrecht  –  Biesbosch  –  Noordwaard  

Volkerak-Zoommeer

Sluis Stellendam  –  Spuimonding  –  Hoeksche Waard West  –  Dordrecht 

Noordwaard  –  Altena  –  Volkerak-Zoommeer
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Ambitie ‘Werken aan meer getijdegebieden en overstromingsdynamiek’

Getijdegebieden zijn kenmerkend voor delta’s, 
maar staan wereldwijd onder druk door afsluiting, 
verstedelijking en klimaatverandering.
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Delta’s hebben altijd mensen aangetrokken. Anno nu gaat het om 

samenleven en samenwerken in een klimaatbestendige delta met robuuste 

natuur. Focus heeft de biodiversiteit in het buitengebied. Die holt achteruit 

en met enkel natuurgebieden redden we het niet. De helft van de inheemse 

zoogdieren,vogels, reptielen, amfibieën en dagvlinders is geheel of 

gedeeltelijk afhankelijk van agrarisch cultuurlandschap. We hebben een 

meer natuurinclusieve landbouw nodig om de biodiversiteit te helpen 

herstellen. Dit begint bij het herstel van de bodemvruchtbaarheid. En een 

gezond boerenland met ruimte voor akker- en weidevogels, bloemen, 

bijen en andere natuur. We willen agrarische ondernemers ondersteunen 

in de verduurzaming door het thema te agenderen en het stimuleren van 

betrokken partijen om in de praktijk aan de slag te gaan.

AMBITIES

Ambitie 4: De transitie naar 
meer natuurvriendelijke 
landbouw stimuleren
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VOORBEELDEN

Goeree-Overflakkee  –  Hoeksche Waard  –  Voorne Putten  –  Biesbosch
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Door natuurlijke overgangen en bufferzones te creëren. De laatste decennia

werden de grenzen tussen natuur en landbouw steeds harder, ook rondom

de natuurkerngebieden. Het agrarisch landschap kan de natuurgebieden juist

versterken én vice versa, denk aan natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vinden het belangrijk dat hun 

pachters hun eigen bedrijf extensiever en meer natuurinclusief maken. 

Waar we als partners kunnen, zullen we ondersteunen bij het zoeken naar 

financiering die bijdraagt aan positieve ontwikkelingen voor de biodiversiteit 

op en rond agrarische bedrijven. Dit gebeurt onder andere door middel 

van de aanleg van bloemrijke akkers en akkerranden, strokenteelt, hogere 

polderpeilen, stoppel overwinteren en aan de natuur aangepast maaibeheer. 

Zo wordt het gebied aantrekkelijker voor insectenpopulaties zoals die van de 

zandhommel, kleine zoogdieren en een reeks van akker- en weidevogels zoals 

patrijs, zomertaling, blauwe kiekendief, grutto, veldleeuwerik en tureluur.

In de kustregio minder afhankelijk te worden van alleen aangevoerd zoet

water voor procesindustrie Rijnmond, drinkwaterproducenten en de

landbouwsector. We willen bijvoorbeeld samen met onderzoeksinstellingen de

ontwikkeling van zilte teelten als ‘nieuwe markt’ een impuls te geven.

Door het vertellen van het verhaal van boeren, het vermarkten van duurzame 

streekproducten en de ‘verkoop aan huis’ te koppelen aan wandel- en 

fietsroutes.

4.1

4.2

4.3

4.4

AMBITIES
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Ambitie ‘De transitie naar meer natuurvriendelijke landbouw stimuleren’

Focus heeft biodiversiteit in het buitengebied. 
Die holt achteruit en met enkel natuurgebieden 
redden we het niet.
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