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1. Inleiding
Biodiversiteit is verweven met het werk van de waterschappen. De waterkwaliteit is van
invloed op biodiversiteit en andersom heeft biodiversiteit invloed op de waterkwaliteit.
Verschillende Europese en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming
van soorten en gebieden hebben een relatie met biodiversiteit en maken onderdeel uit van
ons dagelijks werk. Bijvoorbeeld de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, waaruit de
Natura2000-gebieden zijn ontstaan, de Kader Richtlijn Water (KRW) en de Wet
natuurbescherming. Daarnaast is er provinciale regelgeving en regelgeving van de Unie van
Waterschappen en HHSK die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Biodiversiteit is
hierdoor verweven met ons algehele waterbeheer.

Biodiversiteit in het waterbeheer
Binnen het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft ecologie een
belangrijke plaats in het waterbeheer. Een belangrijk aspect van het waterbeheer is de zorg
voor de waterkwaliteit. Deze waterkwaliteit gaat hand in hand met een gezond ecosysteem.
Om te zorgen voor een dergelijk gezond systeem heeft het hoogheemraadschap verschillende
maatregelen ingesteld om de ecologie te bevorderen.
Eén van de meest vooraanstaande maatregelen in het waterbeheer is de zogenaamde ecokleurenkoers. Hierin is het beheer van watergangen en oevers afgestemd op de functie die zij
hebben in het beheergebied. Enkele van deze watergangen hebben een belangrijke rol als aanof afvoer van het water in het systeem en worden met dat doel beheerd. Andere watergangen
hebben een belangrijkere functie voor de waterkwaliteit en worden om die reden ecologisch
beheerd en bevorderen daarmee de biodiversiteit.
Naast de ecokleurenkoers wordt in het watersysteem ook aandacht besteed aan onder andere
een visbeleid, natuurvriendelijke oevers, vispassages en meer. Deze maatregelen hebben
allemaal tot doel om de ecologie in een goede staat te houden of te brengen en dragen daarmee
bij aan de biodiversiteit.

De biodiversiteit neemt echter steeds verder af. Wereldwijd zijn er onderzoeksrapporten
verschenen die oproepen tot actie om de biodiversiteit te kunnen herstellen. Verlies van
biodiversiteit heeft namelijk grote gevolgen, ook voor actuele maatschappelijke opgaven
zoals klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en voedselzekerheid. De aandacht voor biodiversiteit
neemt hiermee steeds verder toe. Zo is een nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel
verschenen en is vanuit de Unie van Waterschappen een position paper biodiversiteit
vastgesteld. Binnen de eigen organisatie is het onderwerp opgenomen in het coalitieakkoord
waarin het volgende gesteld wordt:
“Als waterbeheerder willen wij door ons beheer en inrichting bijdragen aan biodiversiteit.
Waar dat kan, nemen we herstel van biodiversiteit als uitgangspunt. Verder stroomlijnen we
de biodiversiteitsinzet binnen ons waterschap.”
Dit rapport geeft inzicht in hoe HHSK invulling kan geven aan uitvoering van dit deel van het
akkoord. Vanuit onze werkzaamheden is er altijd veel nadruk gelegd op aquatische
(watergebonden) biodiversiteit en het is de verwachting dat er nog kansen zijn voor de
terrestrische (landgebonden) biodiversiteit.
Er is een inventarisatie gedaan van literatuur en aanwezige gegevens over de staat van de
biodiversiteit globaal en lokaal. Vanuit deze inventarisatie wordt in de rapportage een richting
gegeven aan de wijze waarop het hoogheemraadshap het meest effectief bij kan dragen door
middel van beheer en inrichting en waar de nadruk voor herstel van biodiversiteit kan komen
te liggen.
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Om de biodiversiteitsinzet te stroomlijnen is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande
initiatieven, acties, maatregelen en beleid ten aanzien van de biodiversiteit binnen het
hoogheemraadschap. Hierdoor kan in kaart gebracht worden op welke manier deze inzet
samengevoegd en beter op elkaar afgestemd kan worden.
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2. Biodiversiteit
2.1

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is, kort gezegd, de verscheidenheid aan leven. Het concept biodiversiteit is
echter een stuk gecompliceerder en uit zich op vele verschillende niveaus. De definitie van
biodiversiteit zoals gegeven door de Verenigde Naties in hun ‘Convention on Biological
Diversity (1992)’ is als volgt:
“Biodiversiteit is de variabiliteit in organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische,
mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van –
uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten, tussen soorten en tussen
ecosystemen.”

Figuur 1: Biodiversiteit is een veelomvattend begrip

In andere woorden, biodiversiteit is niet alleen de hoeveelheid soorten die er op aarde
voorkomt, in tegenstelling tot wat tegenwoordig vaak wordt aangenomen. Biodiversiteit uit
zich ook in de verschillen tussen individuen van één soort, als de variatie in genen. Het uit
zich ook in de verschillen tussen soorten, maar ook in de verschillen in de compositie van
soorten waaruit ecosystemen en biotopen bestaan.
Deze diversiteit is één van de belangrijkste ‘ecosysteemdiensten’ van de aarde, waar onze
leefbaarheid van afhankelijk is. Biodiversiteit zorgt namelijk voor stabiliteit en evenwicht op
aarde. De diversiteit binnen een systeem heeft zich gedurende vele jaren ontwikkeld tot een
geheel dat in evenwicht is. Binnen dit systeem vervullen verschillende soorten, verschillende
‘taken en functies’ maar vaak overlappen deze functies ook gedeeltelijk. Wanneer het slecht
gaat met een soort of wanneer er veranderingen in het milieu plaatsvinden, dan kan dit
opgevangen worden door de diversiteit op de verschillende niveaus en door de overlap van
functies. Dit zorgt voor robuuste systemen die veranderingen op kunnen vangen en zo het
risico verminderen op extreme situaties die onze maatschappij kunnen schaden. Een
landbouwgebied met voornamelijk monocultuur is bijvoorbeeld veel vatbaarder voor
plaagsoorten dan een gebied met verschillende gewassen.
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Risicodemping genetische biodiversiteit
De dempende werking van biodiversiteit kan zich ook op verschillende niveaus uiten. Het
laagste niveau van biodiversiteit, de variatie binnen één soort, is erg belangrijk voor deze
demping.
Wanneer er bijvoorbeeld een plotselinge verandering optreedt in de omstandigheden
waarin de soort leeft, zoals een stijging van de temperatuur. Dan zullen door de variatie
aan genen tussen alle individuen van de soort, sommige van deze individuen beter om
kunnen gaan met deze verandering. Deze individuen zullen het onder die
omstandigheden beter doen dan anderen en zich meer voortplanten. Hierdoor past de
hele soort zich aan de nieuwe omstandigheden aan doordat deze nakomelingen ook de
genen bezitten die beter tegen een hogere temperatuur kunnen. Ditzelfde geldt bij een
daling van de temperatuur of een andere verandering, door de variatie aan genen zullen
er individuen zijn die deze verandering beter aan kunnen, waardoor de soort zich aanpast
aan de nieuwe omgeving.
Genetische variatie binnen een soort kan echter alleen maar bestaan wanneer een soort
genoeg individuen bevat. In andere woorden, voor het behoud van genetische variatie is
populatiegrootte essentieel. Wanneer populaties te klein worden, vermindert deze variatie
waardoor de weerbaarheid van een soort kan verminderen en zodanig het risico op
uitsterven vergroot wordt.

Door deze risicodempende werking beschermt biodiversiteit ons tegen negatieve gevolgen
van veranderingen in het milieu en het klimaat, zoals wateroverlast, droogte en hitte.
Biodiversiteit zorgt er namelijk voor dat de natuur, waarvan onze maatschappij afhankelijk is,
in stand wordt gehouden bij veranderingen van omstandigheden. Daarnaast is een meer
biodivers systeem een gezonder systeem dat bijvoorbeeld beter water vast kan houden, meer
bestand is tegen droogte, afkalving vermindert en beter bestand is tegen invasieve soorten.
Dit betekent ook dat biodiversiteit niet op zichzelf staat. Het aanpakken van biodiversiteit is
verweven met de aanpak van bijvoorbeeld klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en draagt ook
bij aan een duurzaam watersysteem.
Daarnaast is de natuur het fundament van onze samenleving doordat het ons voorziet in
voedsel en voer, energie, medicijnen en materialen die benodigd zijn voor ons welzijn.
Biodiversiteit is hierin een essentiële factor om deze natuur in stand te kunnen houden. Door
het verlies van biodiversiteit komt, bijvoorbeeld, onze voedselproductie in gevaar door
verschillende oorzaken zoals het verlies van bestuivers en achteruitgang van bodemkwaliteit.

2.2

Biodiversiteit globaal

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Dit blijkt duidelijk uit een recent verschenen
rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten
(IPBES) met een beoordeling van de wereldwijde biodiversiteit en ecosysteemdiensten
(IPBES, 2019). Hierin wordt gesteld dat momenteel 25% van de bestudeerde soorten
wereldwijd een bedreigde status hebben. Dit houdt in dat meer dan een miljoen soorten met
uitsterven bedreigd zijn. Vele soorten zijn al uitgestorven en het huidige tempo van
uitsterven ligt tien tot honderden malen hoger dan in de afgelopen 10 miljoen jaar. Hierbij
wordt opgemerkt dat zonder verregaande actie, dit nog meer zal versnellen.
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Figuur 2: Snelheid van uitsterven soortengroepen (IPBES, global assessment 2019)

Het rapport stelt verder dat lokale variaties in gedomesticeerde planten en dierensoorten
verdwijnen en dat dit een direct maatschappelijk risico vormt voor de globale
voedselvoorziening. Dit is mede doordat de weerbaarheid van landbouw afneemt tegen
gevaren zoals natuurlijke plagen en abiotische veranderingen.
IPBES geeft vijf hoofdoorzaken voor de afname van globale biodiversiteit. Deze zijn, op
volgorde van mate van impact;
- veranderingen in land- en zee-gebruik (habitatsverandering);
- directe exploitatie;
- klimaatsverandering;
- vervuiling;
- invasieve soorten.
Als waterschap hebben wij een directe invloed op verschillende van deze oorzaken. De meest
prominente invloed hebben wij op de verandering van landgebruik. Door de primaire
werkzaamheden hebben de waterschappen in Nederland een grote invloed gehad op het
landschap door het droogleggen van grote oppervlakten. Nog steeds heeft het peilbeheer
effect op de biodiversiteit doordat dit bijvoorbeeld invloed heeft op het agrarisch gebruik van
gebieden. Daarnaast heeft het gebruik van terreinen die in beheer zijn van het
hoogheemraadschap ook invloed. Als beheerder van een groot areaal is dit een gebied waar
wij een grote bijdrage kunnen leveren. Naast invloed op verandering in landgebruik hebben
wij ook een effect op zowel klimaatsverandering als vervuiling. Deze onderwerpen vallen
echter buiten het bereik van dit rapport. Binnen HHSK wordt hier echter hard aan gewerkt
vanuit het programma duurzaamheid. De overige twee oorzaken van biodiversiteitsverlies
liggen iets gecompliceerder. Als hoogheemraadschap hebben wij weinig invloed op de directe
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exploitatie van soorten en ditzelfde lijkt te gelden voor invasieve soorten. Het valt echter wel
binnen de mogelijkheden van een hoogheemraadschap om invloed uit te oefenen op de
vestiging en beheersing van invasieve soorten. Daarmee komen de belangrijkste taken voor
HHSK met betrekking tot biodiversiteit te liggen bij het gebruik en beheer van het land en
water (landschapsinrichting) en het beheersen van invasieve soorten.

2.3

Biodiversiteit nationaal

Ook op nationaal niveau zien we een negatief beeld wat betreft de biodiversiteit. Dit beeld
verschilt echter wel van de globale situatie. In onderstaande figuur is een duidelijke afname
te zien van de Mean Species Abundance (MSA) op globaal, Europees en nationaal niveau.
Deze MSA geeft de gemiddelde populatieomvang aan van de soorten die van origine in een
gebied voorkomen. Wat opvalt is dat deze in Nederland vele malen lager ligt dan op globaal
en Europees niveau. Dit komt mede door de grote afname van natuurlijk gebied door de
intensivering van de landbouw en de verstedelijking. In Nederland is er dus een veel grotere
afname geweest van de oorspronkelijke natuur dan gemiddeld over de wereld en daarmee is
de kwaliteit van onze ecosystemen drastisch verminderd.

Figuur 3: Gemiddelde populatieomvang van inheemse soorten (MSA) van landnatuur

Wat echter ook te zien is, is dat deze achteruitgang de afgelopen jaren gestabiliseerd is. In
onderstaande figuur is Living Planet Index (LPI) weergegeven. De LPI wordt gezien als een
indicator van de biodiversiteit en vertaalt de ontwikkeling van populaties naar een index. In
het figuur 3 is duidelijk te zien dat sinds 1990 er een stabiel beeld is van de populaties in
Nederland en deze populaties gemiddeld niet meer toe of afnemen.
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Figuur 4: Fauna van land en zoetwater

Dit is echter een enigszins vertekend beeld. Gemiddeld zien we een constant beeld voor de
fauna-populaties in Nederland maar er blijkt een groot verschil te zijn tussen bedreigde en
niet bedreigde soorten. Het gaat vooral goed met niet bedreigde soorten.
In onderstaande figuur is goed te zien dat in de periode van 1998 tot 2012 er een groot
verschil is tussen soorten die op de Rode Lijst staan en soorten die hier niet op staan.
Soorten worden opgenomen in de Rode Lijst als hun voortbestaan bedreigd wordt, hierin
worden verschillende gradaties van bedreiging aangegeven van kwetsbaar tot bedreigd tot
ernstig bedreigd en tot uitgestorven. Zowel de index voor alle Rode Lijst soorten als de index
voor bedreigde Rode Lijst-soorten in figuur 4 dalen erg hard, in het geval van de bedreigde
soorten toont dit zelfs een halvering. We zien ook dat de soorten die niet op de Rode Lijst
staan juist toenemen. Dit laat zien dat van de soorten waar het in Nederland goed mee gaat,
de populatiegrootte steeds verder toeneemt, maar dat de soorten die in de verdrukking zitten
juist steeds verder weg zakken.

Figuur 5: Populatieomvang van soorten
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Een voorbeeld van soorten die achteruit blijven gaan zijn de weidevogels. In onderstaand
figuur is de trend van zowel weidevogels te zien, de vogels van open boerenland zoals de
grutto en de kievit, maar ook de trend van de vogels van erf en struweel, waaronder soorten
zoals de putter en geelgors. Hier is duidelijk een verschil te zien tussen de twee groepen
vogels, de trend van de erf- en struweelvogels stabiliseert en verbetert zelfs iets ten opzichte
van de eerder situatie. De trend van de weidevogels blijkt echter niet te stabiliseren en deze
populaties nemen steeds verder af. Veel van deze vogels staan op de Rode Lijst in Nederland
en zijn dus kwetsbaar. Door de afname van de populaties kan uit uiteindelijk een grens
worden bereikt waarbij de populatie zichzelf niet meer in stand kan houden en soorten
verdwijnen.

Figuur 6: Vogels van open boerenland en van erf en struweel

Een andere soortengroep waarmee het mondiaal maar ook nationaal niet goed gaat, zijn de
insecten. Insecten, en met name bijen en hommels, zijn een hoeksteen van de biodiversiteit.
Bijen en hommels zorgen van alle insecten namelijk voor het grootste gedeelte van de
bestuiving van planten. 75% van onze voedselgewassen en meer dan 85% van de wilde
planten zijn afhankelijk van deze bestuiving. Zonder de bijen en hommels zouden al deze
plantensoorten dus niet voort kunnen leven, wat grote gevolgen zou hebben voor de algehele
biodiversiteit. Door de bestuiving houden de bijen namelijk de primaire voedselproductie op
gang voor herbivoren, die daardoor weer kunnen groeien en daarmee zorgen voor een
voedselbron voor hogere trofische niveaus, zoals bijvoorbeeld vogels. Zonder deze bestuiving
mist een essentiële schakel in dit systeem. Andersom geldt ook dat een hogere diversiteit
aan planten een voorwaarde is voor een diversiteit aan bestuivers, een element waar
waterschappen een rol kunnen spelen. Belangrijk bij bovenstaande is dat de belangrijkste
bestuivers niet de gecultiveerde honingbijen zijn, maar voornamelijk de grote
verscheidenheid aan wilde bijen.
De insecten staan momenteel echter onder druk. Uit onderzoek in Duitsland (Hallman, 2017)
bleek dat in 27 jaar tijd de biomassa insecten met 76% was afgenomen. Dit zijn enorme
cijfers waarvan de gevolgen momenteel nog niet goed duidelijk zijn. Voor Nederland is de
situatie vermoedelijk vergelijkbaar en zien we bijvoorbeeld dat de situatie blijft verslechteren
voor de bijen en hommels in ons land. In Nederland kennen wij 360 soorten bijen waarvan op
dit moment meer dan de helft op de rode lijst staat. Van meer dan de helft van deze soorten
wordt het voortbestaan dus bedreigd.
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Aantal soorten

Jaar

Figuur 7: Toename bedreigde soorten bijen en hommels (EIS kenniscentrum bijen)

2.4

Fragmentatie

Binnen Nederland is fragmentatie van habitat een belangrijke oorzaak van het
biodiversiteitsverlies. Doordat de natuur in Nederland steeds verder is teruggedrongen wordt
het geschikt habitat voor soorten steeds kleiner. Dit habitat is daardoor steeds vaker te
vinden in kleine geïsoleerde stukken natuur. Deze versnippering van de natuur wordt
omschreven als de fragmentatie van het habitat.

Figuur 8: Fragmentatie van de natuur

In bovenstaande afbeeldingen is de versnippering en de effecten daarvan goed te zien. In de
linker situatie is het habitat reeds gefragmenteerd, maar zijn de stukken natuur nog van
voldoende grootte en is er uitwisseling en verplaatsing mogelijk tussen verschillende
populaties. In de rechter situatie is de natuur echter verder afgenomen en is deze verder uit
elkaar komen te liggen. Dit heeft tot gevolg dat er een klein geschikt habitat overblijft. Een
dergelijk klein habitat biedt onvoldoende basis voor een grote populatie en zorgt er voor dat
de populaties steeds kleiner worden. Daarnaast is er geen uitwisseling mogelijk tussen de
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verschillende habitats doordat deze te ver van elkaar verwijderd zijn. Dit heeft uiteindelijk tot
gevolg dat de aanwezige populaties steeds kleiner en daardoor steeds kwetsbaarder worden.
Binnen een dergelijk kleine populatie mist de genetische diversiteit die nodig is om de
populatie in stand te kunnen houden.
Er zijn echter ook middelen om fragmentatie tegen te gaan. De meest voor de hand liggende
oplossing is het vergroten van het habitat. Dit is echter niet altijd mogelijk door bebouwing of
door beperkte middelen. Een andere mogelijkheid om fragmentatie te herstellen is door het
verbinden van de aanwezige stukken natuur. Dit kan door middel van zogenaamde ‘stepping
stone patches’ of ‘corridors’.

Figuur 9: Middelen om fragmentatie tegen te gaan

In het geval van de stepping stones berust het principe op het creëren van kleine vlekken
natuur om de afstand tussen het habitat te overbruggen. Een corridor fungeert als een
doorlopende verbinding tussen habitat. Beide oplossingen hebben tot effect dat er
uitwisseling en verplaatsing tussen verschillend habitat mogelijk is. Door middel van deze
uitwisseling ontstaat een gezondere populatie met een grotere genetische diversiteit.

2.5

Potentie beheergebied Schieland en de Krimpenerwaard

Gekeken naar het areaal van HHSK zien we dat er een enorme potentie ligt voor de
biodiversiteit. In onderstaande afbeelding is een korte opsomming gedaan van terreinen in
het areaal. Hierin is te zien dat het Hoogheemraadschap een enorme lengte aan stroken
grond bezit en in beheer heeft. Met de wetenschap dat fragmentatie een drijvende kracht is
achter het biodiversiteitsverlies en het inzicht in het netwerk van terreinen dat in eigendom is
van het HHSK is het evident dat het hoogheemraadschap een grote rol kan spelen als
facilitator van natuurverbindingen in de omgeving. Door middel van het benutten van deze
lintvormige elementen in het beheergebied heeft het Hoogheemraadschap een enorme
potentie tot het herstellen van fragmentatie.
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Figuur 10: Kerncijfers stroken en terreinen HHSK

Naast een verbindende rol door middel van het lintvormig karakter van het areaal ligt er ook
een grote potentie tot het herstellen van de biodiversiteit door middel van het benutten van
het aanwezig oppervlak. Samen beslaan de keringen, oevers, bermen en andere terreinen
ook een groot oppervlak, wat op zichzelf al een enorme waarde kan hebben voor de
biodiversiteit wanneer dit ecologisch beheerd kan worden.

2.6

Doelen ter invulling coalitieakkoord

“Als waterbeheerder willen wij door ons beheer en inrichting bijdragen aan biodiversiteit.
Waar dat kan, nemen we herstel van biodiversiteit als uitgangspunt. Verder stroomlijnen we
de biodiversiteitsinzet binnen ons waterschap.”
Op basis van de literatuur inventarisatie en de gedefinieerde potentie van het
Hoogheemraadschap kunnen enkele aandachtspunten bepaald worden met betrekking tot
invulling van het bovenstaand deel van het coalitieakkoord. Door middel van deze
aandachtspunten zijn drie doelen geïdentificeerd waar het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard aanvullend op in kan zetten om bij te dragen aan het
herstel van de biodiversiteit:
1. Creëren van een groen-blauw netwerk
2. Creëren van gunstige omstandigheden ten behoeve van het bevorderen van bestuivers
3. Creëren van gunstige omstandigheden ten behoeve van het bevorderen van Rode Lijst
soorten
Het creëren van een groen-blauw netwerk is het eerste punt dat genoemd wordt en sluit aan
bij het eerste gedeelte van het coalitieakkoord, waarin staat dat wij vanuit ons beheer en
inrichting willen bijdragen aan de biodiversiteit. Vanuit de inventarisatie zien we dat
fragmentatie een groot effect heeft op de biodiversiteit en dat het hoogheemraadschap een
grote rol kan spelen als facilitator van natuurverbindingen. HHSK heeft een enorme lengte
aan terreinen die het gehele beheergebied doorkruisen zoals te zien in figuur 9. Door deze
terreinen ecologisch in te richten en te beheren kan het schap een groen-blauw netwerk
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creëren wat een bijdrage kan leveren aan natuurverbindingen in het gebied en daardoor een
bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit.

Figuur 11: Overzicht groen-blauw netwerk HHSK

Vanuit de inventarisatie is ook te zien dat er enkele soortengroepen zijn in Nederland die
harder achteruit gaan en een meer kritieke staat hebben dan anderen. Daarnaast zien we
ook dat sommige van deze groepen een vitale schakel vormen binnen de Nederlandse
biodiversiteit. Vanuit deze gedachte kan het hoogheemraadschap de meest effectieve
invulling geven aan het coalitieakkoord door bij de inrichting en beheer en bij herstel van de
biodiversiteit nadruk te leggen op zowel de bestuivers als rode lijst soorten. Deze beide
groepen verkeren in zwaar weer en kunnen effectief aangepakt worden binnen de
werkzaamheden van het hoogheemraadshap. De bestuivers zijn hierin een zeer belangrijke
groep die functioneren als hoeksteen voor de algehele biodiversiteit en kunnen effectief
gestimuleerd worden vanuit het type beheer en inrichting van het hoogheemraadschap. Door
zoals gesteld in het coalitieakkoord, waar mogelijk herstel van biodiversiteit als uitgangspunt
te nemen, kan in specifieke gevallen gekeken worden hoe rode lijst soorten gestimuleerd
kunnen worden binnen ons beheergebied.
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3. Huidige acties en maatregelen
Om in staat te zijn de biodiversiteitsinzet binnen de organisatie te stroomlijnen is het van
belang om in kaart te brengen welke acties en maatregelen ten aanzien van de biodiversiteit
momenteel uitgevoerd worden. Met dit doel is een inventarisatie uitgevoerd binnen de
organisatie waarvan de resultaten hieronder uiteen zijn gezet. Hiervandaan worden de
aanwezige kansen met betrekking tot de biodiversiteit bepaald.

3.1

Afvalwaterketen

De afdeling Afvalwaterketen is verantwoordelijk voor het beheer van de terreinen rond de
afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Op deze terreinen bevinden zich onder andere de
zuiveringsinstallaties en gebouwen maar bijvoorbeeld ook groenstroken en houtige
begroeiing. Momenteel wordt binnen de afdeling verkend wat voor mogelijkheden er zijn voor
het versterken van de biodiversiteit in het groenbeheer op deze terreinen.
Kansen
De kansen voor de afdeling Afvalwaterketen liggen in het ecologisch inrichten en beheren van
terreinen rond de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze negen terreinen bieden kansen voor
de biodiversiteit aangezien zij samen een gebied van meer dan 300.000 m 2 omvatten,
bebouwde en onbebouwde grond.

3.2

Watersystemen

Gekeken naar de afdeling Watersystemen zijn er twee verschillende terreinen in beheer. Dat
zijn enerzijds de watergangen en de bijbehorende oevers en anderzijds de terreinen rond
bijvoorbeeld de gemalen. In het geval van deze laatste categorie, de terreinen rond de
gemalen, is er erg weinig aandacht voor biodiversiteit. Deze terreinen worden over het
algemeen strak gemaaid zonder ecologische overwegingen.
De terreinen rond de watergangen laten een iets complexer beeld zien. De watergangen zelf
vallen binnen de ecokleuren koers van HHSK. Hierbinnen worden watergangen ingedeeld in
verschillende kleurencodes die corresponderen met een bepaalde functie. Een watergang kan
bijvoorbeeld een belangrijke aan of afvoer functie hebben (hoofdwatersysteem). Een deel van
deze watergangen heeft een krap profiel en kent daardoor een lage mate van ecologisch
beheer. Andere watergangen hebben een veel ruimer profiel dan noodzakelijk en kunnen
meer ecologisch worden onderhouden. Het grootste deel van het watersysteem (het overig
water) wordt onderhouden door derden zoals gemeenten, terreinbeheerders, agrariërs en
particulieren. HHSK werkt samen met de gemeente in het onderhoud van water en
aangrenzend groen. Verhogen van de biodiversiteit en de ecologische waterkwaliteit is een
van de doelen die aan deze samenwerking ten grondslag ligt. Daarnaast spelen initiatieven
vanuit de agrarische sector, zoals het deltaprogramma agrarisch waterbeheer waarbij
gesubsidieerde pakketten voor o.a. ecologisch slootschonen kunnen bijdragen aan onder
meer een hogere diversiteit.
Kansen
Een duidelijke kans voor de biodiversiteit in het werk van deze afdeling is het ecologisch
beheren van terreinen rond gemalen. Afhankelijk van de grootte kunnen deze specifiek
worden ingericht of eenvoudigweg ecologisch gemaaid worden. Hoewel het onderhoud van de
oevers rond watergangen over het algemeen goed geregeld is binnen de eco-kleurenkoers
bestaan er nog wel mogelijkheden om het ecologisch beheer uit te breiden. Zo kan
bijvoorbeeld ook langs blauwe watergangen, die bedoeld zijn voor optimale waterdoorvoer,
gekozen worden voor ecologisch maaibeheer.
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Exoten
In het Nederlands landschap duiken vanwege de toegenomen globalisering steeds meer soorten
op die van oorsprong hier niet voorkomen. Deze soorten hebben op de één of andere manier hun
weg gevonden naar de Nederlandse natuur en hebben zich hier kunnen vestigen. Voor veel
soorten geldt dat zij binnen het bestaande ecosysteem een plek innemen die het bestaande
evenwicht niet verstoort. Er zijn echter ook een aantal soorten die in het bestaande ecosysteem
weinig remming vinden, zoals bijvoorbeeld natuurlijke predatoren. Deze soorten kunnen zich
daardoor uitzonderlijk makkelijk voortplanten en verspreiden, en ontwrichten uiteindelijk de
balans in het originele systeem. Deze zogenaamde ‘invasieve soorten’ kunnen een hele grote
impact hebben op de natuur en hierdoor ook de biodiversiteit ernstig in gevaar brengen.

Figuur 12: Selectie van invasieve exoten in Nederland (NIBI.nl/exoten)

Sinds de Europese verordening invasieve exoten (2015) zijn de waterschappen enkel nog
wettelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van muskus- en beverratten. De
verantwoordelijkheid voor andere soorten ligt bij het ministerie van LNV en bij de provincies. De
verantwoordelijkheid voor soorten die niet op de EU lijst staan ligt bij de partij die hiervan last
ondervindt. Dit houdt in dat waterschappen ook aan zet zijn wanneer een soort de waterkwaliteit
of waterveiligheid in gevaar brengt. Verder is de verantwoordelijkheid voor andere invasieve
exoten die de biodiversiteit bedreigen een gedeelde verantwoordelijkheid van terrein- en
waterbeheerders.
Het huidige beleid van HHSK is opgenomen in de beleidsuitwerking invasieve exoten (2020) en
houdt hierin ook rekening met de (aquatische) ecologie en biodiversiteit. Omdat exoten een grote
impact kunnen hebben op de algehele biodiversiteit is het belangrijk dat het onderwerp blijvend
aandacht krijgt. Hierin kan gekeken worden naar het uitbreiden van de te nemen
verantwoordelijkheid naar terrestrische invasieve soorten die geen directe invloed hebben op
onze primaire taken maar wel de terrestrische ecologie verstoren.
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3.3

Waterkeringen en wegen

De afdeling Waterkeringen en Wegen heeft een belangrijke positie ten opzichte van de
biodiversiteit van het hoogheemraadschap. Dit doordat deze afdeling grote stukken van het
areaal beheert en doordat de keringen en wegen linten in het landschap vormen die kunnen
functioneren als een verbindende en versterkende factor voor de biodiversiteit.
Binnen deze afdeling bestaat een onderverdeling in drie verschillende beheergebieden, de
primaire keringen, de regionale keringen en de wegen met wegbermen. Elk van deze
onderverdelingen heeft een eigen vorm van beheer en onderhoud. Op de primaire keringen
wordt sinds de laatste drie jaar ecologisch maaibeheer toegepast. Hierbij wordt gefaseerd
gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Dit heeft tot effect dat hier een meer biodiverse
grasmat is ontstaan. In het geval van de regionale keringen wordt geen ecologisch
maaibeheer toegepast, maar wordt geklepeld en blijft het maaisel liggen.
Bij de wegbermen is de situatie iets gecompliceerder. Een gedeelte van de bermen wordt
aangeduid als een zogenoemde ‘ecoberm’ waarbij ecologisch maaibeheer wordt toegepast
met gefaseerd maaien en verwijderen van het maaisel. Deze bermen laten een positief beeld
zien voor de biodiversiteit. De overige bermen worden geklepeld.

Figuur 13: Voorbeeld ecoberm in de krimperwaard

Verdere aandachtspunten Waterkeringen en Wegen
Naast het dagelijks onderhoud waarbinnen ook het maaien van keringen en bermen valt,
voert de afdeling ook groot onderhoud uit aan deze structuren. Hieronder valt bijvoorbeeld
een ophoging van een kering of een andere éénmalige grote ingreep. Verschillende takken
binnen de afdeling kijken momenteel al naar deze ingrepen om die natuurvriendelijker en
meer biodivers uit te voeren.
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Kansen
Binnen de afdeling Waterkeringen en Wegen zijn enkele praktijkvoorbeelden te zien van goed
lopend ecologisch beheer dat bijdraagt aan de primaire taken. Dit is te zien zowel op de
primaire keringen als bij de ecobermen waar gefaseerd gemaaid wordt en het maaisel wordt
afgevoerd. De kansen voor de afdeling liggen voornamelijk in het uitbreiden van dit beheer
over de overige wegbermen en de regionale keringen. Daarnaast liggen er kansen rond het
groot onderhoud zoals hierboven genoemd. Hier wordt binnen de afdelingen al naar gekeken
maar daar kan zeker nog een stap gemaakt worden ten behoeve van de biodiversiteit.

3.4

Nieuwbouw en renovatie

Een groot deel van de impact die het hoogheemraadschap heeft op de biodiversiteit komt
voort uit grote projecten zoals nieuwbouw of renovatie. In veel gevallen gaat dit ten koste
van groen of van ruimte die wellicht ook groen ingericht had kunnen worden. In het huidige
proces wordt biodiversiteit hier niet structureel in meegenomen. Hier liggen aanzienlijke
kansen voor de biodiversiteit. Door het onderwerp in dit proces wel mee te nemen kan ook
gekeken worden waar het herstel van biodiversiteit ingebed kan worden in nieuwbouw en
renovatie.

3.5

Contracten en vergunningen

Een groot deel van de terreinen van HHSK wordt niet beheerd door het hoogheemraadschap
maar door andere partijen. Dit geldt voor een groot deel van de regionale keringen, primaire
keringen maar ook voor bijvoorbeeld oevers langs watergangen. Deze terreinen maken een
groot gedeelte uit van het areaal van HHSK en kunnen daardoor ook een grote bijdrage
leveren aan de biodiversiteit. Doordat het beheer echter niet door het schap wordt uitgevoerd
hebben wij geen directe invloed op de staat en het type beheer. De mogelijkheid hier toch
invloed op uit te oefenen bestaat echter wel door ecologisch beheer van deze terreinen onder
de aandacht te brengen bij derden.
Ditzelfde geldt voor contracten met aannemers en vergunningen die verleend worden. Hierin
wordt momenteel niet in alle gevallen een uitvraag gedaan van de maatregelen ten aanzien
van de biodiversiteit. Hier kan het schap eisen aan stellen door compensatie voor natuur als
voorwaarde te stellen bij uitvraag en aanvraag.
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4. Conclusie en aanbevelingen
Het hoogheemraadschap heeft in het coalitieakkoord een ambitie gesteld ten aanzien van de
biodiversiteit. Deze ambitie stelt het volgende;
“Als waterbeheerder willen wij door ons beheer en inrichting bijdragen aan biodiversiteit.
Waar dat kan, nemen we herstel van biodiversiteit als uitgangspunt. Verder stroomlijnen we
de biodiversiteitsinzet binnen ons waterschap.”
Om invulling te geven aan dit coalitieakkoord en deze ambities te bereiken, zijn in dit rapport
eerder al de drie onderstaande doelen genoemd;
- Creëren van een groen-blauw netwerk
- Bevorderen bestuivers
- Bevorderen rode lijst soorten
Om deze doelen te bereiken zijn hieronder aanbevelingen gegeven. Deze aanbevelingen
komen allemaal voort vanuit de gedane inventarisatie. Binnen deze inventarisatie is
gesignaleerd waar de kansen liggen voor deze organisatie en de manier waarop deze kansen
te benutten zijn is uitgewerkt in onderstaande aanbevelingen.

4.1

Aanbevelingen ter invulling van het coalitieakkoord

Invulling coalitieakkoord in bestaande activiteiten en werkzaamheden.
4.1.1 Organisatiebreed ecologisch maaibeheer
Voor het creëren van een groen-blauw netwerk in het beheergebied is het van belang om de
stroken grond in ons beheer zo in te richten dat zij geschikt habitat bieden en als facilitator
functioneren voor het verbinden van andere habitats. Door middel van ecologisch beheer van
deze stroken kan de begroeiing zich hier op een positieve manier ontwikkelen voor de
biodiversiteit en bijdragen aan het doel van het bevorderen van bestuivers. Door middel van
ecologisch maaibeheer op deze stroken kunnen deze gebieden verschralen en kan
kruidenrijke begroeiing zich vestigen. Dit verschaft rustplaatsen, voedsel en
verspreidingsmogelijkheden en biedt daardoor habitat voor een meer diverse flora en fauna.
Dit ecologisch beheer geldt voor primaire keringen, regionale keringen, bermen,
onderhoudsstroken en oevers. Deze methode zal al een veel positiever beeld geven dan de
huidige situatie en creëert een groen-blauw netwerk zoals weergegeven in onderstaand
figuur.
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Figuur 14: Groen-blauw netwerk

Naast de positieve effecten op de biodiversiteit heeft het ecologisch beheer ook andere
voordelen. Het is al jaren bekend dat een kruidenrijke begroeiing zorgt voor een stevige
grasmat die erosie van taluds tegengaat. Dit draagt bij aan de veiligheid van het
watersysteem. De laatste jaren wordt echter steeds meer bekend dat een kruidenrijk
mengsel ook beter omgaat met droogte dan een homogene grasmat. Dit geeft extra kracht
aan de robuustheid van het systeem doordat keringen, oevers en bermen hierdoor ook in
lange perioden van droogte in goede staat blijven. Deze bestendigheid geeft extra belang aan
het hebben van een ecologisch beheer in het licht van de huidige klimaatsverandering en
toenemende perioden van droogte.
Voor een effectief ecologisch beheer zijn er voor het hoogheemraadschap wel enkele
aandachtspunten die meegenomen kunnen worden om de effectiviteit van het beheer te
vergroten. Er zijn namelijk enkele processen binnen de organisatie die de effectiviteit van het
ecologisch beheer kunnen belemmeren. Ecologisch beheer is voornamelijk gericht op het
tegengaan van eutrofiering. Dat wil zeggen, het voorkomen van een overschot aan
voedingsstoffen in een systeem, zoals in dit geval de grondlaag van bijvoorbeeld een kering.
Bij ecologisch beheer worden, door middel van het verwijderen van maaisel, nutriënten uit
het systeem onttrokken waardoor het gebied verschraald. Dit geeft de mogelijkheid aan een
groter aantal soorten om zich te ontwikkelen en helpt de biodiversiteit.
Binnen het beheer van het hoogheemraadschap is het daardoor belangrijk om oog te hebben
voor het totaalbeeld van (de-)eutrofiering. Er zijn namelijk meerdere processen die hier
invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld het uitstorten van bagger uit watergangen maar ook
het aanbrengen van een nieuwe toplaag bij het verhogen van keringen.
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4.1.2 Ecologische inrichting en beheer eigen terreinen
Naast de stroken grond zoals keringen en wegbermen zijn er meer terreinen in het eigendom
van het hoogheemraadschap die bij kunnen dragen aan het creëren van een groen-blauw
netwerk. Hierbij kunnen eigen terreinen zoals rond zuiveringen en gemalen een grote rol
spelen en functioneren als een kleine biotoop in het groen-blauwe netwerk. Deze terreinen
zijn groot genoeg om een divers habitat te bieden voor vele soorten zoals insecten, amfibieën
en kleine zoogdieren. In het geval van grote terreinen kan hierbij onderzocht worden wat een
juiste inrichting en beheertype zou zijn voor het stuk grond. Daarnaast kan er op deze
terreinen specifiek aandacht besteed worden aan het bevorderen van bestuivers maar vooral
ook de rode lijst soorten. Door te kijken welke locaties geschikt zouden zijn voor bepaalde
rode lijst soorten kan hier actief op gestuurd worden in de inrichting.
Wanneer zowel het beheer van groene stroken zoals keringen, oevers en wegbermen op een
ecologische wijze wordt uitgevoerd en ook de inrichting en het beheer van terreinen zoals
AWZI’s zo wordt uitgevoerd dat dit de ecologie kan stimuleren, dan ontstaat een robuust
groen-blauw netwerk in het beheergebied, bestaande uit verbindende groenstroken met
lokale biotopen zoals weergegeven in onderstaand figuur.

Figuur 15: Groen-blauw netwerk inclusief locaties AWZI(links) en gemalen (rechts)

In het linkerdeel van dit figuur is duidelijk te zien dat vrijwel alle AWZI’s gelegen zijn in het
gebied van de Krimpenerwaard. Van de gemalen ligt het overgrote deel in het Schielands
gedeelte van het beheergebied en samen beslaan zij het hele gebied. Hoewel de gemalen
over het algemeen minder oppervlak beslaan dan de AWZI’s kunnen deze locaties door een
eenvoudige aanpassing in het onderhoud toch van waarde zijn door het bieden van gunstige
omstandigheden voor een groter aantal planten en dieren.
4.1.3 Natuurinclusieve projectrealisatie
Door het hoogheemraadschap worden veel werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van
nieuwbouw en renovatie. Deze projecten kunnen ten koste gaan van de natuur en
biodiversiteit. Maar er kan in deze plannen juist ook ruimte zijn voor het herstel en
bevorderen van de biodiversiteit. In het ontwerp kan namelijk aandacht worden besteed aan
dit onderwerp en kunnen er maatregelen worden genomen waardoor de situatie voor de
natuur na de nieuwbouw of renovatie, beter is dan daarvoor. In alle fasen van een project
kan biodiversiteit als aandachtspunt worden meegenomen binnen natuurinclusieve
projectrealisatie. Dit omvat zowel de plannen, als het ontwerp als de uitvoering van een
project.
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4.1.4 Onder de aandacht brengen van ecologisch beheer bij derden
Er valt winst te behalen met betrekking tot de biodiversiteit door het ecologisch beheren van
het areaal van het hoogheemraadschap en de eigen terreinen. Een groot gedeelte van dit
areaal en terreinen is echter in het beheer van derden. Een belangrijk onderdeel van het
creëren van een groen-blauw netwerk is daardoor het onder de aandacht brengen en
stimuleren van ecologisch beheer bij deze partijen. Dit zou uiteindelijk inhouden dat het
gehele netwerk aan terreinen van het hoogheemraadschap geschikt habitat kan bieden aan
een divers scala aan soorten en daarmee de biodiversiteit bevordert.
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