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Voorwoord 

Het thema biodiversiteit raakt meer dan alleen ons werk. In het VN-rapport uit 2019 

waarschuwen ruim 700 wetenschappers in de wereld dat het verlies aan biodiversiteit 

een bedreiging voor de mensheid is. Verlies van biodiversiteit is het gevolg van ons 

eigen handelen, onze manier van energie opwekken, van voedsel verbouwen en ook 

onze manier van waterbeheer. Het thema raakt elke organisatie en zelfs iedereen 

persoonlijk. Maar het gaat niet alleen om de vraag hoe we schade aan biodiversiteit 

kunnen voorkomen, maar ook hoe we bij kunnen dragen aan herstel van 

biodiversiteit. Juist omdat biodiversiteitsherstel vaak een positieve bijdrage levert aan 

onze watertaken. Zo blijkt uit onderzoek dat een bloemrijke dijk ook een veiligere dijk 

is1, maar ook dat het aanpakken van klimaatverandering vraagt om 

biodiversiteitsherstel2. Biodiversiteitsherstel zou daarmee, zoals we ook in het 

bestuursakkoord vastgelegd hebben, in de hart van ons werk kunnen en moeten 

staan. Maar we zien ook dat herstel van biodiversiteit vaak nog vraagt om een 

aanpassing van onze manier van denken en onze manier van doen. Bij elk project, of 

het nu om beleid gaat of de Keur, of dijkreconstructies, inkoop, plannen maken en 

advisering, overal kunnen we nagaan wat de impact is op de biodiversiteit en hoe we 

die kunnen minimaliseren en herstellen. Zolang we blijven denken dat 

biodiversiteitsherstel vooral een extra kostenpost is bij op onze werkzaamheden,  

missen we juist veel kansen voor de systeemverandering die wij, vanuit en voor onze 

watertaken, kunnen helpen realiseren. 

Het position paper Biodiversiteit van de Unie van Waterschappen (2020) is ook 

helder over de rol van waterschappen. “Waterschappen vinden dat zij zowel een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid als een unieke positie hebben om de 

biodiversiteit te versterken.”  Vanuit die opinie zijn de maatregelen in dit rapport 
gericht op 1. het integreren van biodiversiteitsherstel in onze eigen manier van 

werken en 2. het versterken (herstellen) van de biodiversiteit in samenwerking met 

derden.  

 

Met dit pakket aan maatregelen is het probleem rondom biodiversiteit niet opgelost, 

Wel, zal de negatieve impact van het waterschap aanzienlijk verminderd zijn en is er 

een goede basis gelegd om met andere partijen het herstel van de biodiversiteit in 

gang te zetten. Voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt werken met de natuur 

daarmee van een mooie slogan de echte vernieuwde praktijk. 

 

Sander Mager 

Dagelijks bestuurder – portefeuillehouder Biodiversiteit 

  

                                                           
1 FlowerPower: Een bloemrijke dijk is een veilige dijk | Unie van Waterschappen (uvw.nl) 
2 Tackling Climate Change And Biodiversity Loss Together - UNEP-WCMC (unep-wcmc.org) 

https://www.uvw.nl/flowerpower-een-bloemrijke-dijk-is-een-veilige-dijk/
https://www.unep-wcmc.org/news/tackling-climate-change-and-biodiversity-loss-together


  

 

 

 

  
 

Samenvatting  

  

Biodiversiteit gaat over de aanwezigheid van verschillende soorten planten, dieren, 

micro-organismen en schimmels. Maar ook om verschillen in het genetisch materiaal 

dat zij bevatten. Verder gaat biodiversiteit over de levensgemeenschappen die in 

combinatie met hun omgeving ecosystemen vormen en bijzondere functies vervullen, 

zoals afbraak van organisch materiaal, productie van zuurstof en zuivering van het 

water. 

 

Er is de laatste tijd terecht een toenemende aandacht voor de biodiversiteit. Die 

belangstelling komt voort uit bezorgdheid, omdat het slecht gaat met de biodiversiteit. 

Dat geldt voor de biodiversiteit op alle schaalniveaus, ook in het beheergebied van 

het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De Unie van Waterschappen deelt deze zorg 

en verwoordt het als volgt in het position paper Biodiversiteit (2020). “Waterschappen 
vinden dat zij zowel een maatschappelijke verantwoordelijkheid als een unieke 

positie hebben om de biodiversiteit te versterken.” Ook het bestuur van AGV deelt 

deze zorg en heeft die vertaald in de ambities in het bestuursakkoord 

(Waterbetrokken, 2019).  

 

AGV heeft de afgelopen decennia veel gegevens over waterplanten en -dieren 

verzameld. De meeste gegevens zijn van waterplanten die een betrouwbaar beeld 

geven van de toestand en ontwikkeling. Het beeld wijkt niet af van veel andere 

gegevens in Nederland, zoals broedvogels, insecten en zoogdieren: de toestand is 

matig tot slecht en gaat op meer plaatsen achteruit dan vooruit. De oorzaken die 

hieraan ten grondslag liggen zijn veelal bekend: 

1. Verkleining en versnippering van het leefgebied van planten en dieren;   

2. Achteruitgang van de kwaliteit van het milieu; 

3. Het onderhoud van de openbare ruimte is onvoldoende gericht op het in 

stand houden van een goede biodiversiteit. 

 

De ambities uit het Bestuursakkoord zijn het uitgangspunt voor dit plan. Om aan de 

volle breedte van het onderwerp biodiversiteit recht te doen is ingezet op twee 

sporen: 1. Het waterschap heeft een sterke toegevoegde waarde, omdat de 

kerntaken zich lenen voor het herstel van de biodiversiteit. 2.Biodiversiteitsherstel is 

een maatschappelijke opgave waar het waterschap niet alleen voor aan de lat staat 

en door zich op te stellen als effectieve netwerkwerkpartner reageert AGV positief op 

signalen uit de omgeving om samen aan biodiversiteitsherstel te werken. Deze 

aspecten, het inzetten van de kerntaken en een integrale aanpak, zijn vertaald naar 

twee prestaties die de leidende principes in het biodiversiteitsherstelplan zijn. Het 

gaat om de volgende twee prestaties: 

 

1. Biodiversiteit is een intrinsiek onderdeel bij de planvorming en uitvoering 

van de kerntaken van het waterschap. 

2. Het waterschap is een effectieve netwerkpartner om biodiversiteitsherstel te 

bevorderen. 

 

Deze prestaties worden in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 overgenomen. In 

het biodiversiteitsherstelplan zijn de prestaties verder uitgewerkt in verschillende 

actielijnen. Aan deze actielijnen hangen maatregelpakketten. 

 



  

 

 

 

  
 

De eerste prestatie verkleint de biodiversiteitsvoetafdruk van het waterschap door 

zoveel mogelijk bij de uitvoering van onze taken te werken met de natuur. De 

actielijnen die hier invulling aan te geven zijn:  

 Bewustwording door communiceren en opleiden: biodiversiteit intrinsiek 

onderdeel maken van de planvorming en uitvoering van onze eigen 

watertaken is essentieel om de negatieve impact van ons werk op de 

biodiversiteit te minimaliseren en waar mogelijk om te keren in een positieve 

bijdrage. 

 Eigen terreinen zijn natuurinclusief ingericht. 

 Natuurvriendelijk onderhoud wordt de standaard: door (te) intensief 

onderhoud wordt nog steeds schade toegebracht aan ecosystemen. 

 Opstellen monitoringsplan & onderzoek 

 

De tweede prestatie maakt het waterschap een effectieve netwerkpartner op het 

gebied van biodiversiteitsherstel. Het belang van biodiversiteitsherstel wordt op dit 

moment bij veel partijen gevoeld en er wordt naar gehandeld. Er is momentum en 

goede energie. Wij gaan samenwerkingen aan die ervoor zorgen dat we meer 

bereiken dan wat we alleen kunnen doen vanuit onze eigen kerntaken. De actielijnen 

die onder deze prestatie zijn uitgewerkt zijn:  

 het op- en uitbouwen van een netwerk van gebiedspartners en overheden 

rondom het thema biodiversiteit.  

 stimuleren van biodiversiteitsherstel door natuurinclusieve inrichting en 

beheer op terreinen van derden waar het waterschap een relatie mee 

heeft (denk aan dijken, verpachte percelen en parken en volkstuinen in 

steden). 

 ontwikkelen Robuust Waternetwerk: hoofdwatergangen in de polders 

kunnen verbreed worden met natuurvriendelijke oevers en fungeren dan als 

leefgebied en verbindingszones voor soorten.  

 biodiversiteitsherstel door aanpak van droogte, waarmee herstel van 

kwelgebonden biodiversiteit in het oosten van ons beheergebied centraal 

staat. 

 

Met de uitvoering van de maatregelen die gekoppeld zijn aan de actielijnen, zal onze 

biodiversiteitsvoetafdruk significant verkleind worden en zal de biodiversiteit, met 

name in het landelijk gebied weer toenemen. 

 

De actielijnen hebben elk een verschillende doorlooptijd. In onderstaande figuur is de 

looptijd per actielijn weergegeven. Hieruit wordt duidelijk dat een aantal actielijnen 

langer doorloopt dan de huidige bestuursperiode. De maatregelen die in de huidige 

bestuursperiode zijn voorzien, worden gefinancierd uit het budget voor biodiversiteit 

dat voortkomt uit het Uitvoeringsprogramma.  

 

Actielijn 1 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar 

Bewustwording door communiceren en opleiden             

Eigen terreinen zijn natuurinclusief ingericht             

Natuurvriendelijk onderhoud wordt de standaard             

Opstellen monitoringsplan en onderzoek             

Uitbreiden netwerk Biodiversiteit             

Biodiversiteit verbeteren op terreinen van derden             

Ontwikkelen Robuust Waternetwerk             

Biodiversiteitsherstel door aanpak droogte             

 



  

 

 

 

  
 

De maatregelen 2021-2023 zijn grotendeels transitiemaatregelen die ervoor zorgen 

dat biodiversiteit intrinsiek onderdeel wordt van de werkzaamheden van het 

waterschap. Daarnaast worden verkenningen en pilots uitgevoerd voor 

samenwerkingsprojecten.  

 

De kosten voor de activiteiten die we in deze bestuursperiode ontplooien, vallen 

binnen de hiervoor in het uitvoeringsprogramma gebudgetteerde bedragen. Voor het 

Robuuste Waternetwerk betreft dit alleen kosten voor de verder planvorming, nog 

niet voor de implementatie daarvan. Ook de kosten voor maatregelen vanaf 2024 zijn 

op dit moment nog niet in beeld, hierover vindt later apart besluitvorming plaats. Het 

streven is om de kosten zoveel mogelijk te integreren in de ‘reguliere’ 
begrotingsposten en geen apart biodiversiteitsbudget meer aan te vragen vanaf 

2024. Bijvoorbeeld het natuurinclusief inrichten van terreinen is de standaard en de 

kosten daarvoor komen als plus in de meerjarenbegroting. Een van de resultaten van 

de maatregelen 2021-2023 is dat die benodigde plus op de lange termijn voor alle 

actielijnen inzichtelijk wordt. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  
 

1 Urgentie en ambities 

1.1 Wat is biodiversiteit?  

Biodiversiteit is “De variatie in organismen uit de gehele wereld, waaronder de 

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”.3  
 

Biodiversiteit gaat over de levensgemeenschappen die in combinatie met hun 

omgeving ecosystemen vormen en bijzondere functies vervullen, zoals afbraak van 

organisch materiaal, productie van zuurstof en zuivering van het water. Biodiversiteit 

gaat om aanwezigheid van verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen 

en schimmels. Maar ook om verschillen in het genetisch materiaal dat zij bevatten. 

Een goede biodiversiteit heeft bovendien een dempende werking op invloeden die 

een gebied onder druk zetten, zoals plagen, vervuiling en klimaatverandering.  

 

Biodiversiteit is meetbaar. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal verschillende 

soorten, maar (nadrukkelijk) ook om het aantal individuen per soort. Een populatie 

van enkele individuen is namelijk veel kwetsbaarder om uit te sterven dan een 

(robuuste) populatie van vele individuen. Ook de genetische variatie tussen 

individuen draagt bij aan een robuuste soort of populatie. 

 

De biodiversiteit is hoog, wanneer er veel soorten zijn, die veel individuen hebben 

met een grote genetische variatie.  

1.2 Urgentie van biodiversiteitsherstel 

Signalen dat het slecht gaat met de biodiversiteit komen bijna dagelijks in het 

nieuws4. De meest alarmerende waren de berichten over de grote achteruitgang van 

insecten en de publicatie van het IPBES-rapport in 2019, waarin de VN waarschuwt 

voor het uitsterven van wel een miljoen soorten. Het Planbureau voor de 

Leefomgeving5 heeft geconcludeerd dat in Nederland nog maar 15% van de 

oorspronkelijke biodiversiteit over is. Dat is lager dan het gemiddelde in Europa 

(40%) en in de wereld (70%). Ook in het beheergebied van AGV zien we de 

afgelopen 30 jaar een achteruitgang van 

waterplanten en -dieren, zowel in soorten 

als in aantallen per soort.  

 

Biodiversiteit heeft een intrinsieke waarde 

die we willen beschermen. Mensen worden 

gelukkig in de natuur, ontspannen en 

‘opgelucht’. Nu we, tijdens het schrijven 

van dit plan, midden in de Coronacrisis 

zitten en beperkt worden in onze vrijheid, 

                                                           
3 Verenigde Naties Conventie voor Biologische Diversiteit 1992 
4 Zie bijvoorbeeld: Global Biodiversity Outlook van de Verenigde Naties, en het Living Planet 
Report van het Wereld Natuurfonds, en het Europees Milieuagentschap over de achteruitgang 
van biodiversiteit 
5 https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2014/natuur/biodiversiteit-en-
oorzaken-van-verlies-in-europa 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-wereld-komt-geen-enkele-afspraak-over-biodiversiteit-echt-na~b4e377b1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit/living-planet-report
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit/living-planet-report
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020


  

 

 

 

  
 

wordt de natuur meer bezocht dan ooit tevoren. Daarnaast kunnen veel mensen zich 

verwonderen over de schoonheid van een bloem, een boom of een vogel.  

 

Naast ethische en morele argumenten om biodiversiteit te herstellen, zijn er ook 

economische, want de schade van biodiversiteitsverlies blijft niet beperkt tot schade 

aan de natuur. Onze voedselvoorziening is direct afhankelijk van de biodiversiteit 

(denk aan dierlijke bestuiving en bodemvruchtbaarheid). Deze afhankelijkheid geldt 

ook voor de farmaceutische industrie. Aan de achteruitgang van biodiversiteit zijn 

maatschappelijke en financiële risico’s verbonden. In juni 2020 verscheen een 
rapport van De Nederlandsche Bank en het Planbureau van de Leefomgeving over 

de risico’s die de financiële sector loopt als gevolg van biodiversiteitsverlies6.  

 

Naarmate de biodiversiteit verder afneemt, wordt het lastiger om leefgebieden te 

herstellen zodat soorten weer in voldoende aantallen kunnen terugkeren. Ook 

worden de maatregelen die hiervoor nodig zijn steeds kostbaarder naarmate de 

achteruitgang voortzet.  

 

1.3 Ambities AGV 

In het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ van AGV staan meerdere ambities op het 

gebied van biodiversiteit. Centraal staat daarin dat onze watertaken en werken aan 

biodiversiteitsherstel vaak hand in hand kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. 

Werken aan het herstel van biodiversiteit ziet het waterschapsbestuur dan ook niet 

als een optionele extra, maar als een vanzelfsprekendheid. De ambities zijn grofweg 

te verdelen in de categorieën ‘Integreren in onze eigen taken’  en ‘Effectieve 
samenwerking in de regio’. Onder de eerste categorie vallen onder ander de 
volgende ambities:  

 

“Het waterschap heeft een enorme kans om via het watersysteem bij te dragen aan 

duurzame instandhouding van bijzondere leefgebieden voor planten en dieren. 

Biodiversiteit en ecologie horen dan ook tot de speerpunten in de uitvoering van onze 

taken en zijn geen luxe of bijzaak.” 
 

“Ons waterbeheer is gericht op versterking van de biodiversiteit, zowel in het landelijk 
gebied als in de stad. Bij al onze activiteiten spelen biodiversiteit en ecologie dan ook 

een sturende rol. We voeren een effectief watermanagement, waarin we alle 

koppelkansen benutten om habitats te beschermen of te verbeteren en biodiversiteit 

te versterken, in lijn met het provinciale beleid. We maken onze dijken, bermen en 

watergangen geschikt als leefgebied en als ecologische verbindingszones.” 
 

Tot de tweede categorie behoren de volgende ambities: 

 

In Omgevingsvisies vindt ook belangrijke afstemming plaats tussen de partijen die 

verantwoordelijk zijn voor de biodiversiteit. Als waterschap willen wij daarbij de 

natuurlijke partner zijn van gemeenten, provincie en rijk. We zorgen daarom dat 

biodiversiteitswinst standaard meeweegt bij de uitvoering van wateropgaven 

(‘meekoppelen’). We stimuleren alle gebiedspartijen om hieraan bij te dragen. 

 

                                                           
6 https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2020/dnb389169.jsp 
 

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2020/dnb389169.jsp


  

 

 

 

  
 

We dragen via een eigen biodiversiteitsherstelplan actief bij aan een gebieds- en 

waterspecifieke vertaling van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Groen Goud - 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel Noord-Holland. In ons plan verhelderen we onze 

ambities, onze rol, onze maatregelen en de samenwerkingen die we daarvoor 

aangaan. We versterken onze inspanningen voor natuurgericht agrarisch 

(water)beheer en we monitoren de ecologische gevolgen hiervan. We richten ons 

specifiek op weidevogelbeheer en tijdelijk hoger peil. 

 

1.4 De rol van AGV en Unie van Waterschappen t.a.v. biodiversiteit 

De ambities in het bestuursakkoord geven tevens aan welke rol het bestuur in 

gedachten heeft voor AGV ten aanzien van biodiversiteitsherstel. Termen als 

‘speerpunten’ en ‘geen luxe of bijzaak’ als het om biodiversiteit gaat, geven aan dat 
het waterschapsbestuur een actieve rol ziet bij het herstel van de biodiversiteit 

wanneer het om de eigen werkzaamheden gaat. In het geval van samenwerking 

spreekt het bestuursakkoord van ‘natuurlijke partner’ en ‘stimuleren alle 

gebiedspartijen’. Ook hieruit lijkt een actieve en soms initiërende rol voor AGV.  

 

AGV heeft actief bijgedragen aan het positon paper biodiversiteit7 van de Unie van 

Waterschappen. In het position paper zijn de rol en verantwoordelijkheid van 

waterschappen ten aanzien van biodiversiteitsherstel als volgt geformuleerd: 

 

Waterschappen vinden dat zij zowel een maatschappelijke verantwoordelijkheid als 

een unieke positie hebben om de biodiversiteit te versterken. Daarbij kijken zij verder 

dan het water en de slootkant, ook de keringen en zuiveringsterreinen die de 

waterschappen in beheer hebben, bieden mogelijkheden voor het versterken van de 

biodiversiteit. 

 

Waterschappen kunnen via natuurinclusieve inrichting en -beheer bijdragen aan het 

herstel en de versterking van de basiskwaliteit van de natuurlijke omgeving en de 

biodiversiteit, en zijn hierop aanspreekbaar. 

 

Waterschappen kunnen meekoppelkansen benutten in samenwerking met andere 

partijen (bijvoorbeeld natuurorganisaties, provincie) maar kunnen ook zelf het 

initiatief nemen om hun eigen assets in te zetten voor de versterking van 

biodiversiteit. 

1.5 Van ambities naar prestaties 

In dit plan zijn de ambities ten aanzien van biodiversiteit vertaald naar een resultaat. 

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP)8 wordt het volgende resultaat 

opgenomen: ‘De omstandigheden voor een hoge biodiversiteit zijn door ons 

waterbeheer en inrichting van het watersysteem sterk verbeterd. De betere 

omstandigheden hebben nieuw, robuust leefgebied gecreëerd voor planten en dieren 

dat tevens functioneert als verbindingszone’. Dit resultaat geeft de toestand weer die 

we willen bereiken rond 2030. Het resultaat is verder opgesplitst in twee prestaties, 

                                                           
7 https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/10/Positionpaper-Biodiversiteit.pdf?x52708 
 
8 In het WBP zal gebruik worden gemaakt van de ERP-structuur, waar Effecten, Resultaten en 
Prestaties zijn geformuleerd en gekoppeld aan maatregelen en indicatoren. In het 
biodiversiteitsherstelplan is de ERP-structuur ook toegepast. 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/10/Positionpaper-Biodiversiteit.pdf?x52708


  

 

 

 

  
 

waarbij enerzijds de impact van de werkzaamheden van het waterschap op de 

biodiversiteit aan de orde komt en anderzijds de effecten van biodiversiteitsherstel 

door effectieve samenwerking met gebiedspartners centraal staat. Deze 

onderverdeling komt ook naar voren in de ambities in het Bestuursakkoord. De 

prestaties worden de inspanningen waar het waterschap zich de komende WBP-

periode aan committeert:   

 

1) Biodiversiteit is een intrinsiek onderdeel bij de planvorming en 

uitvoering van de kerntaken van het waterschap. 

Door biodiversiteitsherstel een intrinsiek onderdeel te maken van al onze 

werkzaamheden, wordt de biodiversiteitsvoetafdruk van het waterschap 

kleiner. Er wordt voor gezorgd dat er breed in de organisatie, voldoende 

kennis aanwezig is om hiernaar te handelen: we werken zoveel mogelijk 

met de natuur. 

2) Het waterschap is een effectieve netwerkpartner om 

biodiversiteitsherstel te bevorderen.  

We zijn scherp op kansen voor samenwerking met bijvoorbeeld agrariërs, 

belangenorganisaties en andere overheden en we vervullen hierin een 

actieve rol 

 

Deze twee prestaties zijn de leidende principes in dit biodiversiteitsherstelplan. De 

twee prestaties zijn verder uitgewerkt in actielijnen waar maatregelen aan gekoppeld 

zijn. In hoofdstuk 3 is hier verder invulling aan gegeven.  

 

Met de uitvoering van het maatregelenpakket wordt onze biodiversiteitsvoetafdruk 

significant verkleind en zal de biodiversiteit, met name in het landelijk gebied waar 

deze het hardst achteruitgegaan is, weer sterk toenemen. En dat, is het uiteindelijk 

doel van dit plan. 

 

 

Figuur 1-1 Resultaat en prestaties uit biodiversiteitsherstelplan die in het WBP 

worden overgenomen. 



  

 

 

 

  
 

1.6 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 geven we een schets van de huidige situatie van de biodiversiteit in 

ons beheergebied en een korte beschrijving van de belangrijkste oorzaken van de 

achteruitgang. Hoofdstuk 3 bevat de beschrijvingen van de actielijnen en in hoofdstuk 

4 worden de planning en de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. 



  

 

 

 

  
 

2 Biodiversiteit: stand van zaken in AGV-gebied 

 

 

2.1 Huidige situatie in beeld 

Het beschrijven van de exacte biodiversiteit in het beheergebied van AGV is niet 

gemakkelijk omdat van veel soorten (insecten, amfibieën, zoogdieren) maar beperkte 

gegevens over langere tijdschaal aanwezig zijn. Evenwel zijn de trends wel duidelijk. 

De meeste gegevens die voorhanden zijn betreffen die van planten. De oudste 

gegevens die gebruikt zijn voor deze beschrijving komen uit de periode 1975-1985 

en de jongste gegevens komen uit de periode 2006-2019. Deze beslaan dus een 

periode van ongeveer 40 jaar. Aan de hand hiervan wordt in deze paragraaf een 

beschrijving gegeven van de ontwikkeling in de afgelopen 40 jaar. 

 

 
Figuur 2-1 Het voorkomen van waterplanten die op de rode lijst staan in de perioden 
1975-1986 en periode 1994-2004. 

In Figuur 2-1 staan de locaties (per km-hok) weergegeven waar waterplanten die op 

de rode lijst (bedreigde soorten) staan, zijn waargenomen. Hoe donkerder de kleur 

van het hokje hoe meer van deze soorten er zijn waargenomen. In een grijs hokje 

zijn geen rode lijstsoorten gezien. In een lichtgrijs vlak zijn geen gegevens bekend. 

Vergelijking van beide periodes laat zien dat in grote delen van het ‘midden’ van het 
beheergebied de rode lijstsoorten zijn verdwenen of afgenomen. De plaatjes laten 

ook goed zien dat de meeste soorten voorkomen in de zone aan de voet van het 

Gooi. Hier komt schoon grondwater uit de bodem (kwel), waar deze waterplanten van 

afhankelijk zijn.  

 

Om een beeld te krijgen van de huidige staat van alle waterplanten in het 

beheergebied, is gebruik gemaakt van gegevens uit de KRW-rapportages.  

 

In figuur 2.2 is in verschillende kleuren weergegeven hoe het aantal soorten 

waterplanten zich ontwikkeld heeft in de periode 2006 tot 2019. In 45% van de 

gebieden (donker en lichtrood) is een achteruitgang van het aantal soorten 

waargenomen. In 25% van de gebieden (donker en lichtgroen) is sprake van een 

vooruitgang. In de licht gekleurde gebieden (30%) is geen trend waargenomen.  

 

Ondanks de KRW-maatregelen die zijn uitgevoerd is de gemiddelde toestand voor 

waterplanten over de afgelopen 15 jaar niet verbeterd. 

  



  

 

 

 

  
 

Figuur 2-2 Trend van het aantal soorten waterplanten in de periode 2006-2019. Rood 

geeft de gebieden met een afnemend aantal soorten weer, groen de gebieden met 

een toename in soorten. Bron: Waterkwaliteit in beeld (L. Moria, 2020). 

   

  

Bovenstaande figuren laten twee aspecten zien: 

1) de achteruitgang van bijzondere soorten (soorten, die van schoon water 

afhankelijk zijn), vindt al langere tijd plaats; 

2) momenteel is er op meer plaatsen sprake van een achteruitgang dan een 

vooruitgang van alle soorten waterplanten, 

 

Wanneer figuur 2.1 en 2.2 worden gecombineerd dan kunnen onder andere de 

volgende conclusies worden getrokken: 

1) In gebieden met bijzondere soorten (oostkant) is de trend op veel locaties 

negatief; 

2) Ook in gebieden zonder bijzondere soorten (westkant) vindt er een 

achteruitgang van het aantal soorten waterplanten plaats. 

3) In het midden van het beheergebied (Groot Mijdrecht en omgeving), waar 

op veel plaatsen bijzondere soorten verdwenen zijn, is de trend de laatste 

jaren positief. 

 

Overige soorten 

Aangezien waterplanten alleen geen volledig beeld geven van de toestand van de 

biodiversiteit in het beheergebied van AGV, is ook gekeken naar gegevens van 

andere soorten. De Living Planet Index (van het Wereld Natuurfonds) voor zoet water 

en moeras in Noord-Holland (gegevens uit 2018) laat een minder negatief beeld zien. 

Deze LPI is gebaseerd op 80 soorten (dieren). 29 soorten gaan vooruit, 32 blijven 

stabiel en 19 gaan achteruit. Trend: matige toename, de laatste jaren stabiel.  

 



  

 

 

 

  
 

Over de ontwikkeling van een aantal insectensoorten in Noord Holland is het 

volgende gevonden: Sinds 1992 is het totale aantal dagvlinders in Noord-Holland met 

66% afgenomen. Dit is een sterkere afname dan de 44% voor heel Nederland.  

Het aantal libellen in Noord-Holland is sinds 1999 met 48% afgenomen terwijl 

er landelijk geen daling is over deze periode. De daling wordt grotendeels 

veroorzaakt door de afname van het aantal lantaarntjes, een zeer talrijke en 

weinig kritische soort. De oorzaak van deze achteruitgang is onbekend9.  

Vergelijkbare informatie over soorten uit de provincie Utrecht is niet gevonden. 

 

De algemene conclusie is dat de biodiversiteit er matig tot slecht voorstaat in het 

beheergebied van AGV en dat de trend negatief is, maar ook dat herstel mogelijk is. 

2.2 Belangrijkste oorzaken 

Er zijn de afgelopen jaren veel onderzoeken verschenen naar oorzaken van de 

achteruitgang van de biodiversiteit. De belan.grijkste zijn:  

1. Verkleining en versnippering van het areaal natuurgebied door uitbreiding 

van stedelijk gebied, landbouwgebieden, bedrijventerreinen, infrastructuur 

en recreatie.   

2. Achteruitgang van de kwaliteit van de leefgebieden door belasting met 

nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, microplastics, fijnstof, etc.  

3. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zoals bermen, parken, 

watergangen, dijken, sportparken en recreatiegebieden, maar ook van 

tuinen is vaak niet gericht op het in stand houden of creëren van een goede 

biodiversiteit. 

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar diverse publicaties van onder andere het 

Planbureau voor de Leefomgeving, de WUR, NIOO-KNAW, IPBES en Wereld 

Natuurfonds. 

2.3 Gewenste situatie 

Het waterschap heeft invloed op de genoemde oorzaken van achteruitgang van 

biodiversiteit. Het waterschap voert bijvoorbeeld onderhoud uit op dijken en in 

watergangen. En onze inzet op het verbeteren van de waterkwaliteit richt zich primair 

op de ecologische kwaliteit van ons water. Ook kan het waterschap bijdragen aan 

een meer natuurlijke inrichting van watergangen en dijken waardoor meer leefgebied 

en natuurverbindingen ontstaan en belasting van het oppervlaktewater kan 

verminderen. Met aanpassingen in de eigen werkwijze van het waterschap en door 

gericht samen te werken met gebiedspartners kan het waterschap niet alleen een 

bijdrage leveren aan herstel van de biodiversiteit maar tegelijkertijd ook aan het 

klimaatadaptief maken van het buitengebied en aan het bereiken van de KRW-

doelen. Hoe we dat gaan doen, is beschreven in hoofdstuk 3. In deze paragraaf 

geven we een schets van de gewenste situatie. 

 

Het beschrijven van de huidige toestand van de biodiversiteit kan aan de hand van 

de ontwikkeling van soorten. Het weergeven van de gewenste situatie kan het beste 

door middel van beelden.  

                                                           
9 https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Biodiversiteit_in_Noord_Holla
nd 
 

https://www.pbl.nl/onderwerpen/natuur-landschap-en-biodiversiteit
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Themas/Biodiversiteit.htm
https://nioo.knaw.nl/nl/vacatures/biodiversiteit-en-natuurontwikkeling
https://www.ipbes.net/
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Biodiversiteit_in_Noord_Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Biodiversiteit_in_Noord_Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Biodiversiteit_in_Noord_Holland


  

 

 

 

  
 

 

Onderstaande plaatjes zijn schetsen van de huidige situatie en een denkbeeldige 

toekomstige situatie in de Bovenkerkerpolder. Het betreft hier de verbeelding van het 

realiseren van de ambitie uit het bestuursakkoord: “We maken onze dijken, bermen 

en watergangen geschikt als leefgebied en als ecologische verbindingszones”. Zie 

verder hoofdstuk 3, actielijn 7 voor meer informatie hierover. 

 

 

 
Figuur 2-3 Huidige situatie. Hoofwatergangen zijn volledig ingericht op de functie 
water aan- en afvoer. Er is geen natuurlijke overgang van land naar water 

 
Figuur 2-4 Toekomstige situatie waarbij de hoofdwatergangen zijn ingericht met 
natuurlijke oevers, die als leefgebied en als ecologische verbindingszones fungeren 

 

 



  

 

 

 

  
 

Figuur 2-5 geeft een overzicht van alle hoofdwatergangen die door het waterschap 

onderhouden worden (in totaal 1.600 kilometer) en alle dijken die in eigendom zijn 

van het waterschap. Als alle hoofdwatergangen natuurvriendelijk worden ingericht en 

alle dijken een bloemrijke bekleding krijgen, ontstaat er een fijnmazig blauwgroen 

netwerk voor water- en oevergebonden soorten. Hiermee levert het waterschap een 

bijdrage aan het verminderen van de drie belangrijkste oorzaken van achteruitgang 

van biodiversiteit: 

1. Verkleining en versnippering areaal natuurgebied 

Er worden vele hectaren leefgebied gecreëerd voor diverse soorten. De 

lijnvormige ligging van deze nieuwe leefgebieden maakt dat ze tevens 

functioneren als ecologische verbindingen. 

2. Achteruitgang kwaliteit leefomgeving 

De bufferzone langs de watergangen zorgt voor minder uitspoeling van 

meststoffen.  

3. Beheer en onderhoud openbare ruimte 

Naast de natuurinclusieve inrichting van de assets van het waterschap, zet 

het waterschap ook in op natuurvriendelijk onderhoud als standaard.  

 
Figuur 2-5 Blauw netwerk van watergangen (links) die door het waterschap 
onderhouden worden. De niet blauwe watergangen worden door andere organisaties 
(bv gemeenten) onderhouden. Rechts in groen de dijken in eigendom van het 
waterschap 

 

 

Hieronder enkele impressies van omstandigheden met een hoge biodiversiteit. De 

gewenste situatie is dat deze beelden weer algemeen worden in het beheergebied 

van Amstel, Gooi en Vecht.  



  

 

 

 

  
 

 

Vroeger algemeen, nu nog maar op enkele plaatsen te zien. Kraakhelder water met 

verschillende soorten fonteinkruiden. 

 

 

 

Libellen, zoals de bruine glazenmaker, gebruiken ruige vegetaties op dijken als 

leefgebied. 

 

2.4 Lopende initiatieven 

In hoofdstuk 3 zijn alle actielijnen nader uitgewerkt. Op dit moment lopen al diverse 

initiatieven op gebied van biodiversiteitsherstel in het landelijk gebied waar het 

waterschap bij betrokken is. Deze initiatieven en de actielijnen versterken elkaar in 

het gezamenlijk doel de biodiversiteit te verbeteren. Hieronder zijn enkele van deze 

initiatieven en projecten genoemd: 

 



  

 

 

 

  
 

 In het herziene schouwbeleid krijgen boeren meer ruimte om vegetatie laten 

staan.  

 In project ‘(S)ken je sloot’ monitoren agrariërs hun eigen sloten op 

aanwezigheid van vegetatie en biodiversiteit voor meer bewustwording en 

meetgegevens.  

 Ecologisch onderhoud, waterkwaliteit en biodiversiteit zijn onderwerpen die 

mede aan bod komen in de agrarische studieclubs en kennisbijeenkomsten.  

 Er is nauwe samenwerking met agrarisch collectieven om beheerpakketten 

voor meer natuur in het landschap te faciliteren. 

Ook in het stedelijk gebied krijgt biodiversiteitsherstel steeds meer aandacht, o.a. 

door de aanleg van meer groen, ook om hittestress tegen te gaan, door 

natuurinclusief te bouwen en door de aanleg van blauwgroene oplossingen om 

stedelijke gebieden meer rainproof te maken. Het waterschap AGV is bij veel van die 

initiatieven actief betrokken. 

  



  

 

 

 

  
 

 

3 Actielijnen voor biodiversiteitsherstel 

De ambities uit het bestuursakkoord en de vertaling daarvan naar prestaties waar het 

waterschap zich aan committeert, vormen de basis voor de maatregelen. In 

hoofdstuk 1 is de stap van ambities naar prestaties beschreven. In dit hoofdstuk zijn 

de prestaties uitgewerkt in actielijnen, waar weer maatregelen aan gekoppeld zijn, 

die allemaal bijdragen aan het doel van dit plan: herstel van de biodiversiteit. In 

bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen van de maatregelen die in de periode 

2021-2023 worden opgestart. In bijlage 2 is de complete mindmap met alle actielijnen 

en maatregelen opgenomen. Hieronder wordt de keuze voor de actielijnen kort 

toegelicht. 

 

 

 

De eerste prestatie gaat over alle taken en werkzaamheden van het waterschap (ook 

wel ‘eigen winkel op orde’). Om biodiversiteit bij de uitvoering mee te nemen, is het 
nodig dat de hele organisatie bewust is van de mogelijke impact van onze 

werkzaamheden op de biodiversiteit en hoe we kunnen bijdragen aan het verbeteren 

van de biodiversiteit. Hiervoor zijn binnen de actielijn ‘bewustwording door 
communiceren en opleiden’ maatregelen geformuleerd, die ervoor gaan zorgen dat 
biodiversiteit een intrinsiek onderdeel van al onze planvorming en werkzaamheden 

wordt. Een ander belangrijk aspect dat met onze eigen taken en werkzaamheden te 

maken heeft, zijn onze eigen terreinen. Hier kan door middel van inrichting en 

onderhoud een bijdrage geleverd worden aan verbetering van de biodiversiteit. Om 

hier invulling aan te geven zijn twee actielijnen opgesteld: Natuurinclusieve Inrichting 

en Onderhoud. De laatste actielijn die een relatie heeft met onze taken en 

werkzaamheden noemen we Monitoring en Onderzoek. Door middel van monitoring 

peilen we het effect dat de maatregelen hebben op de ontwikkeling van de 

biodiversiteit en kunnen we rapporteren over de toestand in het beheergebied.  

 



  

 

 

 

  
 

De tweede prestatie gaat over de rol van het waterschap als effectieve 

netwerkpartner. Biodiversiteit verbeteren kan en wil het waterschap niet alleen. Het 

belang van biodiversiteitsherstel wordt op dit moment bij veel partijen gevoeld en er 

wordt naar gehandeld. Er is momentum en goede energie. Wij streven ernaar om 

samenwerkingen aan te gaan die ervoor zorgen dat we meer bereiken dan wat we 

alleen kunnen doen vanuit onze eigen kerntaken. We nemen een actieve rol in 

samenwerkingsverbanden aan en zijn scherp op kansen voor samenwerking met 

bijvoorbeeld agrariërs, belangenorganisaties, natuurgerichte (bewoners)initiatieven 

en andere overheden. Hier vloeien de volgende actielijnen uit voort: Het opbouwen 

van ons (regionale) netwerk rondom het thema biodiversiteit, het stimuleren van 

biodiversiteitsherstel op terreinen van derden waar het waterschap een relatie mee 

heeft (denk aan dijken of verpachte percelen), het Robuuste Waternetwerk, waarmee 

AGV een belangrijke bijdrage kan leveren aan de grote opgaven van deze tijd, zoals 

natuurherstel, klimaatadaptatie en bodemdaling en als laatste actielijn: droogte, 

waarmee herstel van kwelgebonden biodiversiteit in het oosten van ons 

beheergebied en het bevorderen van een leefomstandigheden voor weidevogels 

centraal staan. 

 

3.1 Actielijn 1: Bewustwording door communiceren en opleiden 

Biodiversiteit is een prominent thema in het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’. Een 

van de ambities van het waterschapsbestuur is dat biodiversiteit en ecologie bij al 

onze activiteiten een centrale rol speelt. Met die ambitie voor ogen is deze actielijn 

opgesteld.  

 

In 2020 is al een aantal acties verricht die onder dit thema vallen. Roelof Kruize heeft 

zich als ambassadeur biodiversiteit opgeworpen om meer aandacht binnen de 

organisatie voor dit thema te vragen. Verder is er een interne 

communicatiecampagne op BRON geplaatst. Deze bestond uit 4 filmpjes over 

biodiversiteit, waarin achtereenvolgens het bestuur (Sander Mager), de directie 

(Roelof Kruize), de wetenschap (Louise Vet) en de coördinator biodiversiteit (Bart 

Specken) aan het woord kwamen. Dat biodiversiteit niet meer weg te denken is in 

ons werk, is ook zichtbaar geworden door de aandacht die het thema krijgt in het 

Waterbeheerprogramma 2022-2027, de nieuwe Nota Vis, bij dijkverbeteringen, de 

schouw en de ecologische werkprotocollen voor onderhoud van de watergangen.  

 

Om de betrokkenheid bij het onderwerp biodiversiteit te vergroten is het noodzakelijk 

actief kennis en informatie over biodiversiteit en ons ‘werken met de natuur’ te 
verspreiden. Met een themapagina op de site van AGV zal meer kennis worden 

gedeeld over de toestand in ons beheergebied en de maatregelen die we gaan 

uitvoeren. Door actief aan te sluiten bij campagnes van o.a. het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel (Maak grijs groener), of de Pollinators (Voer de bij bij), 

onderstrepen we hoe belangrijk biodiversiteitsherstel is voor AGV. Daarnaast zal er 

periodiek een toegankelijke rapportage verschijnen over de toestand van de 

biodiversiteit per deelgebied. Het doel daarvan is om periodiek met bewoners, 

(agrarische) bedrijven en organisaties in gesprek te gaan en gezamenlijk op zoek te 

gaan naar passende maatregelen voor het gebied. Ook wordt gericht ecologische 

kennis verspreid onder bijvoorbeeld vergunningverleners en opzichters, zodat zij die 

beter in hun dagelijks werk kunnen toepassen. Andere maatregelen die tot doel 

hebben biodiversiteit te integreren in de planvorming en werkprocessen zijn 

bijvoorbeeld het opnemen van biodiversiteit in alle watergebiedsplannen en 

https://bron.waternet.nl/nieuws-overzicht/nieuws/2020/09/interviews-over-biodiversiteit-sander-mager/
https://bron.waternet.nl/nieuws-overzicht/nieuws/2020/09/interviews-over-biodiversiteit-roelof-kruize/
https://bron.waternet.nl/nieuws-overzicht/nieuws/2020/09/interviews-over-biodiversiteit-louise-vet/
https://bron.waternet.nl/nieuws-overzicht/nieuws/2020/10/biodiversiteit-deel-4/
https://bron.waternet.nl/nieuws-overzicht/nieuws/2020/10/biodiversiteit-deel-4/


  

 

 

 

  
 

biodiversiteit als een van de wegingscriteria meenemen in het Masterplan 

Technische Systemen. 

Met een succesvolle implementatie van deze maatregelen, krijgt biodiversiteit 

daadwerkelijk een voedingsbodem binnen de organisatie. Hier ligt wel een proces 

van bewustwording aan ten grondslag, voor sommigen zelfs een cultuuromslag en 

dat betekent dat het implementeren van deze maatregelen bij de ene afdeling sneller 

kan gaan dan bij de andere. Alle maatregelen zijn besproken met de betrokken 

teams binnen de organisatie. De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in 

figuur 3-1 weergegeven.  

 

 

Figuur 3-1 Overzicht maatregelen binnen actielijn Bewustwording door communiceren en opleiden 



  

 

 

 

  
 

3.2 Actielijn 2: Eigen terreinen zijn natuurinclusief ingericht 

AGV bezit veel eigen terreinen, zoals 150 km dijken, terreinen rond gemalen en 

zuiveringen en vier waterbergingsgebieden. Daarnaast zijn er ook nog terreinen die 

verpacht worden. Voor al deze terreinen kan AGV invloed uitoefenen op de inrichting 

ervan. In het verleden werd primair gekozen voor een inrichting die ’er netjes uitzag’ 
of eenvoudig te onderhouden was. Nu ligt de focus op biodiversiteitsherstel.  

 

Voor de eigen dijken betekent dit dat bij een dijkverbetering een bloemrijke vegetatie 

wordt ingezaaid. Voor het uitvoeren van deze maatregel is in 2020 een Programma 

van Eisen voor bloemrijke dijken bij dijkreconstructies opgesteld. Ook is AGV in 2020 

op enkele plaatsen begonnen met pilots. Dijken die verpacht worden en voor 

dijkverbetering op de lijst staan, kunnen bloemrijk worden ingericht als de pachter 

daarmee akkoord gaat. Een bloemrijke inrichting van de dijk heeft gevolgen voor het 

maaibeheer. Dat moet aangepast worden. In deze gevallen is aanpassing van het 

pachtcontract de te treffen maatregel. Dit kan alleen in overleg met de pachter. We 

onderzoeken de mogelijkheden om hierbij aan te sluiten bij de door de 

Vlinderstichting en de Stichting Groenkeur ontwikkelde ‘KleurKeur’, als standaard 
voor ecologisch beheer. 

 

Figuur 3-2 Ligging van de dijken in eigendom van het waterschap 



  

 

 

 

  
 

 

In 2016 is Waternet gestart met het natuurinclusief inrichten van enkele eigen 

terreinen en afgelopen jaar (2020) zijn er 8 terreinen bijgekomen. We streven ernaar 

om jaarlijks bij 5 tot 10 terreinen de biodiversiteit te vergroten. 

 

De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in Figuur 3-5 samengevat.  

  

Figuur 3-5 Overzicht maatregelen binnen thema Natuurinclusieve inrichting eigen terreinen 

Figuur 3-4 Natuurinclusieve inrichting bij gemaal Derde Bedijking 

Figuur 3-3 Voorbeeld van een bloemrijke dijk (bron: Handreiking Grasbekleding) 



  

 

 

 

  
 

3.3 Actielijn 3: Natuurvriendelijk onderhoud wordt de standaard 

Als onze terreinen natuurinclusief worden ingericht, moet het onderhoud gericht zijn 

op het in stand houden van de verbetering van de biodiversiteit. In veel gevallen 

wordt het onderhoud hierdoor niet extensiever of intensiever, maar vooral anders. 

Minder maaien, bijvoorbeeld, maar met meer zorg voor bloemrijke perken, 

nestkasten en een broeihoop. Het is essentieel dat aannemers de juiste instructies 

meekrijgen om onderhoud natuurvriendelijk uit te voeren. Dit is uitgewerkt in 

ecologische werkprotocollen. 

 

Een aparte categorie vormen de waterbergingsgebieden. Van sommige van deze 

gebieden is het beheer ‘verwaarloosd’ omdat natuurontwikkeling niet als een taak 
van het waterschap werd gezien. In 2021 worden onderhoudsplannen opgesteld voor 

alle waterbergingsgebieden en oeverlandjes die AGV in eigendom heeft.  

 

 

Doel van de maatregelen die onder deze actielijn vallen is ook om inzicht te krijgen in 

het effect van de aanpassingen in het onderhoud op de onderhoudskosten. 

 

De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in Figuur 3-7 weergegeven.  

 

 

3.4 Actielijn 4: Opstellen monitoringsplan en onderzoek 

Om te weten of de maatregelen de verwachte effecten hebben, is monitoring van de 

ontwikkeling van de biodiversiteit belangrijk. Omdat biodiversiteit een veelomvattend 

Figuur 3-6 Ligging waterbergingsgebieden 

Figuur 3-7 Overzicht maatregelen binnen actielijn Natuurvriendelijk onderhoud wordt de standaard 



  

 

 

 

  
 

begrip is, is kosteneffectieve monitoring niet eenvoudig. Vanuit het 

monitoringprogramma van de KRW is een goed beeld te krijgen van toestand en 

trend van water- en oeverplanten in ons beheergebied. Voor macrofauna en vissen 

(beide kostbaar om te meten) is dat beeld minder compleet.  

 

Rapportages over de toestand van de biodiversiteit hebben een meerwaarde als ze 

vergelijkbaar zijn met rapportages van andere organisaties, zoals andere 

waterschappen, provincies en het Wereld Natuurfonds. Daarom is besloten om 

vanuit de Unie van Waterschappen een gezamenlijk monitoringplan op te stellen, 

waarbij afstemming zal plaatsvinden met bestaande monitoringprogramma’s. 

Verwacht wordt dat dit plan er binnen 1 á 2 jaar zal liggen.  

 

In samenwerking met de Nederlandse Waterschapsbank wordt daarnaast onderzocht 

of het mogelijk is om een biodiversiteitsvoetafdruk te ontwikkelen, zodat het 

waterschap kan meten hoe groot de impact op de biodiversiteit is van alle 

werkzaamheden. Dit instrument is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk.  

 

Onderzoek is van belang om te weten welke maatregelen een bijdrage leveren aan 

herstel van de biodiversiteit. Daarom wordt een (relatief klein) deel van het budget 

voor biodiversiteit ook aan onderzoek besteed. Er is onder andere aandacht voor 

macrofaunametingen ter ondersteuning van de biodiversiteitsmonitoring en 

onderzoek naar effectieve bestrijding of beheersing van plaagsoorten, die een 

bedreiging voor de biodiversiteit kunnen zijn. 

 

De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in Figuur 3-8 weergegeven.  

 

 

Tot zover de actielijnen die gerelateerd zijn aan de prestatie: ‘Biodiversiteit is een 

intrinsiek onderdeel bij de planvorming en uitvoering van de kerntaken van het 

waterschap’. De actielijnen die hieronder aan bod komen, vallen onder de tweede 

prestatie ‘Het waterschap is een effectieve netwerkpartner om biodiversiteitsherstel 
te bevorderen’. Het betreft: Uitbreiden netwerk Biodiversiteit, Biodiversiteit verbeteren 

op terreinen van derden, Ontwikkelen Robuust Waternetwerk en 

Biodiversiteitsherstel door aanpak droogte.  

Figuur 3-8 Overzicht maatregelen binnen actielijn Opstellen monitoringsplan en onderzoek 



  

 

 

 

  
 

 

 

3.5 Actielijn 5: Uitbreiden Netwerk biodiversiteit 

In 2020 is een start gemaakt met invulling van de rol van effectieve netwerkpartner 

door actief verbinding te maken met samenwerkingspartners in ons gebied en het 

waterschap te profileren als belangrijke partner op gebied van biodiversiteitsherstel in 

het beheergebied.  

 

In 2020 is AGV partner geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en neemt 

deel aan werkgroepen die onder het Deltaplan vallen, waardoor veel nieuwe relaties 

worden gelegd. Ook is AGV vertegenwoordigd in het Team Biodiversiteit van de Unie 

van Waterschappen. Dat team bestaat uit meerdere werkgroepen (o.a. Monitoring en 

Blauwgroen Netwerk) waarin AGV vertegenwoordigd is. Vanuit dit team is in 2020 

het position paper Biodiversiteit opgesteld.  

 

De maatregelen die onder dit thema vallen zijn erop gericht ons netwerk verder uit te 

breiden en te benutten om biodiversiteitsherstel te bevorderen. In ons regionale 

netwerk willen we met name de relaties met natuurorganisaties (o.a. De Groene 

Venen, Beschermers Amstelland, Vechtplassencommissie, Coalitie Natuurlijke 

Klimaatbuffers), natuurgerichte bewonersinitiatieven en agrarische 

natuurverenigingen versterken. Daarnaast wordt de relatie met provincies en 

gemeenten op het gebied van biodiversiteit geïntensiveerd, waardoor nieuwe 

samenwerkingsverbanden ontstaan en het biodiversiteitsbeleid van verschillende 

overheden beter op elkaar aansluit.  

 

De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in Figuur 3-9 weergegeven.  

 

 

Figuur 3-9 Overzicht maatregelen binnen actielijn Uitbreiden netwerk biodiversiteit 



  

 

 

 

  
 

3.6 Actielijn 6: Biodiversiteit verbeteren op terreinen van derden  

Het waterschap heeft via het dijkbeheer een nauwe relatie met terreinen van derden 

die op dijken liggen. Dat kunnen terreinen van particulieren zijn, maar ook van 

andere overheden, zoals gemeenten en provincies. Bij dijkverbeteringen ontstaat een 

unieke kans om deze gronden meer natuurinclusief (bloemrijk) in te richten. Het 

waterschap stimuleert eigenaren om over te gaan op een bloemrijke inrichting en 

beheer van dijken. Dit gebeurt door voorafgaand aan de dijkverbetering het gesprek 

hierover aan te gaan met de eigenaar. Het waterschap heeft de technische en 

ecologische kennis die hiervoor nodig is. Door de samenwerking met eigenaren te 

intensiveren kan deze kennis worden toegepast. Ook stellen wij onze kennis ter 

beschikking aan particuliere eigenaren voor het stimuleren van natuurvriendelijke 

oevers, bijvoorbeeld in de Vechtplassen. 

 

Daarnaast heeft het waterschap als verantwoordelijke partij voor de waterkwaliteit, 

ook een nauwe relatie met openbare terreinen in stedelijk gebied. Denk aan 

openbaar groen, volkstuinen en (sport)parken. We zien dat bij herstelmaatregelen 

voor de biodiversiteit de watercomponent nog vaak onvoldoende wordt 

meegenomen. Dit komt door een gebrek aan aquatisch-ecologische kennis. Door 

meer samen te werken met eigenaren en gebruikers draagt het waterschap ook in 

stedelijk gebied bij aan een verbetering van de biodiversiteit in en om het water.  

 

De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in Figuur 3-10  weergegeven.  

 

3.7 Actielijn 7: Ontwikkelen Robuust Waternetwerk 

AGV beheert 1.600 km aan hoofdwatergangen10 in de polders. Hier ligt een enorm 

potentieel aan ecologische verbindingen, waar otters, rietvogels, libellen, kikkers en 

vele andere soorten van dromen. Het idee om een waternetwerk te creëren met een 

hoge biodiversiteit komt voort uit de ambitie in het bestuursakkoord: “We maken onze 
dijken, bermen en watergangen geschikt als leefgebied en als ecologische 

verbindingszones”. Inmiddels heeft de Unie van Waterschappen het idee 

geadopteerd en genoemd in het position paper Biodiversiteit. Ook wordt door het 

Team Biodiversiteit van de Unie uitgezocht in hoeverre dit idee door alle 

waterschappen kan worden opgepakt, waarbij samenwerking met oa RWS en 

Infranatuur wordt gezocht.

                                                           
10 Een hoofdwatergang is een watergang die in de polder een belangrijke,  functie heeft voor 

aan- en afvoer van water. Dat is de reden dat een hoofdwatergang in de meeste gevallen door 
het waterschap wordt onderhouden. 

Figuur 3-10 Overzicht maatregelen binnen actielijn Biodiversiteit verbeteren op terreinen van 

derden 



  

 

 

 

  
 

 

Figuur 3-11 Infographic Robuust Waternetwerk 



  

 

 

 

  
 

 

Het grote voordeel van een robuust waternetwerk is, dat het veel kansen biedt om de 

kerntaken, waterkwaliteit (KRW), voldoende water en waterveiligheid beter uit te 

voeren. Vandaar de naam ‘Robuust Waternetwerk’. Daarnaast zorgt een robuust 

waternetwerk dat het landelijk gebied klimaatadaptief is, dat het meewerkt aan 

oplossingen tegen bodemdaling en dat het agrariërs een kans geeft om over te 

stappen op een (gedeeltelijk) ander verdienmodel. Verder is het een concrete 

maatregel waar andere overheden aan bij kunnen dragen, omdat aanleggen van het 

robuuste waternetwerk bijdraagt aan hun beleid ten aanzien van kringlooplandbouw, 

stikstofdepositie, CO2-compensatie, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie.  

 

De inrichting van het Robuuste Waternetwerk bestaat uit het verbreden van de 

hoofdwatergangen met natuurvriendelijke oevers. Hiervoor is veelal land van derden 

nodig. Meestal is dit land van agrariërs, maar ook provincies en gemeenten hebben 

grond dat grenst aan hoofdwatergangen. Het slagen van dit idee kan niet zonder een 

aangepast verdienmodel voor boeren. Immers de grond die nodig is voor de 

natuuroevers, kan niet meer gebruikt worden voor voedselproductie. Het uitwerken 

van nieuwe verdienmodellen kan alleen in samenwerking met agrariërs plaatsvinden. 

AGV draagt actief bij aan de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel, zowel in het 

netwerk Deltaplan Biodiversiteitsherstel, als in een pilot. 

 

Een ander aspect is het kwantificeren van de hydrologische effecten van de aanleg 

van het Robuuste Waternetwerk. Dit kan in de watergebiedsplannen worden 

opgepakt. Ook gaat het waterschap beginnen met een pilot, waar het aanleggen van 

het robuuste waternetwerk wordt onderzocht en uitgevoerd in een beperkt gebied als 

onderdeel van een gebiedsproces. Een pilot is de beste manier om erachter te 

komen welke stappen gezet moeten worden om zo een groot project van de grond te 

krijgen. Overigens kan uit de pilots ook blijken dat aanleg van het robuuste 

waternetwerk in een bepaalde polder niet de meest kansrijke (kosteneffectieve) 

manier is om de biodiversiteit te verbeteren. In bepaalde polders lopen immers al 

gebiedsprocessen en zijn reeds afspraken met ondernemers gemaakt over 

verduurzaming, aanpak bodemdaling en beheermaatregelen.  

 

De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in Figuur 3-12 weergegeven.  

3.8 Actielijn 8: Biodiversiteitsherstel door aanpak droogte 

Nog niet zo lang geleden (ca 20 jaar) kwamen van het Naardermeer tot het 

Noorderpark vele plekken met bijzondere kwelvegetaties11 voor. Het Hol, bij 

Kortenhoef, was lange tijd de plek met de meeste soorten (> 10) waterplanten in ons 

beheergebied. Inmiddels staan hier nog maar 3 soorten. Deze plekken waar 

voedselarm en kalkrijk water uit de grond naar boven komt, kenmerken zich door de 

aanwezigheid van bijzondere planten- en diersoorten.  

                                                           
11 Kwel is grondwater dat onder druk uit de bodem aan de oppervlakte komt.  

Figuur 3-12 Overzicht maatregelen binnen thema Robuust Waternetwerk 



  

 

 

 

  
 

 

Tegenwoordig zijn deze bijzondere wateren nog maar op enkele plaatsen te vinden. 

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van deze plekken zijn onder andere 

de drooglegging van diep gelegen polders in de nabije omgeving, de 

grondwateronttrekkingen op het Gooi, de lage peilen aan de voet van het Gooi en de 

verminderde infiltratie van regenwater. Met de veranderde klimaatomstandigheden is 

de ernst van de verdrogingsverschijnselen groter geworden.  

 

Vergroting van de grondwatervoorraad in het Gooi leidt tot een robuust herstel van 

de vennen en kwelgebieden aan de voet van het Gooi. Daarnaast maakt het de 

omgeving beter bestand tegen verdrogingsschade, maar kan lokaal ook leiden tot 

meer grondwateroverlast. AGV gaat samen met gebiedspartners een kwelakkoord 

opstellen, waaraan een maatregelenpakket gekoppeld is dat de biodiversiteit in 

vennen en de kwelgebieden aan de voet van het Gooi verbetert. Hierbij maken we 

waar mogelijk gebruik van al lopende initiatieven zoals de Blauwe Agenda en 

Systeemherstel Utrechtse Heuvelrug.  

 

Een ander aspect dat met biodiversiteit te maken heeft en waar AGV zich voor inzet, 

is het stoppen van de achteruitgang van de weidevogelstand. De laatste jaren 

hebben we te maken gehad met droge zomers die al vroeg in het jaar begonnen. Met 

het kunstmatig hoog houden van het slootpeil kunnen oevers langer groen blijven, 

waardoor voedsel voor weidevogels langer beschikbaar blijft. Samen met agrarische 

natuurverenigingen en regionale natuurorganisaties verkennen we waar verdere 

kansen zijn om vanuit het waterbeheer de omstandigheden voor weidevogels te 

verbeteren. 

 

Figuur 3-13 Kwelsloot met Waterviolier 



  

 

 

 

  
 

De maatregelen die onder deze actielijn vallen staan in Figuur 3-14 weergegeven.  

 
 
  

Figuur 3-14 Overzicht maatregelen binnen de actielijn Biodiversiteitsherstel door 

aanpak droogte 



  

 

 

 

  
 

4 Planning en financiën 

4.1 Planning 

De actielijnen hebben elk een verschillende doorlooptijd. In onderstaande figuur is de 

looptijd per actielijn weergegeven.  

 

Actielijn 1 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar 

Bewustwording door communiceren en opleiden             

Eigen terreinen zijn natuurinclusief ingericht             

Natuurvriendelijk onderhoud wordt de standaard             

Opstellen monitoringsplan en onderzoek             

Uitbreiden netwerk Biodiversiteit             

Biodiversiteit verbeteren op terreinen van derden             

Ontwikkelen Robuust Waternetwerk             

Biodiversiteitsherstel door aanpak droogte             

 

 

Zoals te zien is loopt een aantal actielijnen verder dan de huidige bestuursperiode. 

Het gaat over het inrichten van de eigen terreinen, het monitoringplan, het verbeteren 

van de biodiversiteit op terreinen van derden, het Robuuste Waternetwerk en het 

herstel van de biodiversiteit door aanpak van droogte.  

 

Het natuurinclusief inrichten van eigen terreinen betreft de terreinen rondom gemalen 

en zuiveringen en ook de dijken die AGV in eigendom heeft. Bij de terreinen rondom 

gemalen en zuiveringen wordt (is) begonnen met de meest ‘interessante’ terreinen, 
waar de grootste biodiversiteitswinst te halen valt. De verwachting is dat dit in 5 jaar 

is afgerond. Het bloemrijk inrichten van de eigen dijken is gekoppeld aan de 

uitvoering van een dijkverbetering en is daarom afhankelijk van die planning. 

Hiervoor is rekening gehouden met een doorlooptijd van meer dan 20 jaar 

 

Bij het verbeteren van de biodiversiteit op terreinen van derden is AGV afhankelijk 

van de medewerking van andere partijen. Ook speelt hier de planning van de 

dijkverbeteringen mee, omdat veel van deze terreinen opnieuw ingericht worden als 

er een dijkverbetering plaatsvindt. De maatregelen die betrekking hebben op het 

verbeteren van de biodiversiteit in stedelijk gebied hebben ook een langere 

doorlooptijd dan de huidige bestuursperiode.  

 

Van de actielijn Ontwikkelen Robuust Waternetwerk valt de verdere verkenning 

binnen deze bestuursperiode. In de verkenningsfase wordt het verdienmodel 

uitgewerkt en wordt een pilot uitgevoerd. Na de verkenning volgt de realisatiefase 

voor overige gebieden. Deze fase heeft een geschatte looptijd van 20 jaar.  

 

Biodiversiteitsherstel door aanpak van de droogte is een actielijn die alleen in nauwe 

samenwerking met andere partijen kan worden uitgevoerd. De verkenningsfase 

(opstellen kwelakkoord en maatregelenpakket) kan binnen deze bestuursperiode 

plaatsvinden, waarbij afstemming met de risicodialogen in het kader van 

klimaatadaptatie zal plaatsvinden. Het uitvoeren van de maatregelen zal voor een 

groot deel na deze bestuursperiode plaatsvinden. 

 

 



  

 

 

 

  
 

4.2 Financiering 

Om het voor elkaar te krijgen dat biodiversiteit een intrinsiek onderdeel wordt in de 

planvorming en bij de uitvoering van de kerntaken van het waterschap moet er een 

transitie plaatsvinden. We moeten anders gaan denken en anders gaan werken. De 

actielijnen geven invulling aan deze transitie. De financiering hiervan vindt plaats 

vanuit het budget voor biodiversiteit. Dit budget is voor de huidige bestuursperiode 

beschikbaar. Niet alle actielijnen kunnen voor het einde van de bestuursperiode 

worden afgerond. Dit betekent dat ook vanaf 2024 middelen nodig zijn om de 

actielijnen voort te zetten.  

 

In de meerjarenbegroting vanaf 2024 zijn nog geen middelen gereserveerd voor 

biodiversiteitsherstel. Het streven is niet om een nieuw biodiversiteitsbudget te 

verkrijgen, maar om de kosten voor biodiversiteitsherstel mee te nemen bij de 

reguliere werkzaamheden in de meerjarenbegroting. De kosten voor de actielijnen 

met een langere doorlooptijd dan de huidige bestuursperiode, zijn nog niet volledig in 

beeld. Dit geldt met name voor het Robuuste Waternetwerk en de aanpak droogte. 

Hiervoor worden verkenningen gestart, met als resultaat inzicht in de kosten van 

realisatie van de maatregelen.  

 

Voor de actielijn ‘Bewustwording door communiceren en opleiden’ liggen de meeste 

kosten in de periode 2021-2023. Het natuurinclusief inrichten van terreinen rond 

gemalen en zuiveringen is naar verwachting in jaar 5 afgerond. In de daaropvolgende 

jaren zijn er kosten voor het aanpassen van pachtcontracten en het bloemrijk 

inrichten van eigen dijken. 

De kosten voor de actielijn ‘Natuurvriendelijk onderhoud wordt de standaard’ zitten 
voornamelijk in het opstellen van de ecologische werkprotocollen voor de eigen 

terreinen (bij gemalen, zuiveringen, waterbergingsgebieden en dijken). In deze 

periode wordt ook inzicht verkregen in de kosten voor het aangepaste onderhoud, 

ten behoeve van de onderbouwing van het budget voor (natuurvriendelijk) 

onderhoud. 

 

De kosten voor monitoring zit de eerste 3 jaar in het opstellen van een 

monitoringprogramma dat door de Unie van Waterschappen wordt gecoördineerd. 

Vanaf 2024 moet rekening gehouden worden met kosten voor het rapporteren van de 

monitoring.   

 

De kosten voor het uitbreiden van het netwerk rondom het thema biodiversiteit zit in 

personele uren en zullen voornamelijk de eerste jaren plaatsvinden.  

 

Voor het verbeteren van de biodiversiteit op terreinen van derden (dijken, 

volkstuinen, parken) zal AGV met name met kennisoverdracht ondersteuning 

leveren. Extra uren hiervoor zijn begroot om deze actielijn de komende jaren op te 

zetten en projectmatig te kunnen aanpakken. Omdat het verbeteren van de 

biodiversiteit op dijken gelijkloopt met het programma dijkverbeteringen, loopt een 

deel van deze actielijn langer door (met lagere kosten). 

 

Bij de verkenning van het Robuuste waternetwerk gaat het grootste deel van de 

kosten zitten in het opzetten van een pilot. Het uitwerken van een verdienmodel en 

het kwantificeren van de hydrologische effecten kunnen grotendeel binnen deze 

bestuursperiode worden uitgevoerd. De kosten voor het waterschap voor het 

realiseren van het Robuuste waternetwerk zijn momenteel niet in te schatten. Dat 



  

 

 

 

  
 

komt omdat het project een samenwerking is van verschillende partijen, zowel 

overheden, financiële instellingen als ondernemers. Ook is het mogelijk dat er 

gebruik kan worden gemaakt van subsidies voor de investeringskosten. Daarnaast is 

het goed te realiseren dat met de aanleg van dit netwerk tevens de problemen van 

klimaatverandering en KRW worden aangepakt, waardoor het logisch is de kosten 

over meerdere programma’s te verdelen.  
 

Als laatste actielijn staat Biodiversiteitsherstel door aanpak droogte. De verkennende 

fase, het opstellen van een kwelakkoord met maatregelenpakket, kan binnen de 

huidige bestuursperiode plaatvinden. De kosten zitten voornamelijk in personele 

lasten (waaronder inhuur). Vervolgens wordt met alle betrokken partijen bekeken hoe 

de kosten van de maatregelen zullen worden verdeeld. 

 

Voor het onderhoud van watergangen, waterbergingsgebieden en eigen terreinen is 

een apart budget: Natuurvriendelijk onderhoud. Hiervoor geldt in principe hetzelfde. 

Omschakelen naar een andere manier van werken kost extra tijd en geld. Wanneer 

deze manier van werken ons eigen is, zijn geen extra investeringen meer nodig. Wel 

kan het zijn dat op sommige plaatsen de kosten voor onderhoud structureel hoger 

liggen en op andere plaatsen lager. 

 

 

 

 



  

 

 

 

  
 

Bijlage 1: Nadere beschrijving van de maatregelen 

Actielijn Nr Maatregel Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijn 1: 

 

Bewustwording 
door 
communiceren 

en opleiden 

1 Biodiversiteit opnemen in directie- en bestuursvoorstellen 

 
De gedachte om biodiversiteit op te nemen in directie- en bestuursvoorstellen is eind 2019 besproken met de bestuursdienst en 

inhoudelijk adviseurs. Biodiversiteit wordt als onderdeel van het thema Duurzaamheid aan het format toegevoegd, inclusief een 

beschrijving met suggesties voor de invulling van de paragraaf. Ondersteuning bij het invullen kan geleverd worden door 

ecologen van Waternet. Aandachtspunt daarbij is nog dat deze paragraaf niet voor alle voorstellen voor directie en bestuur 

relevant zal zijn. 

2 Pagina over biodiversiteit inrichten op AGV-site 

 
Als AGV zowel intern als extern uitstraalt biodiversiteit belangrijk te vinden, draagt dat bij aan de doelstelling om biodiversiteit 

een intrinsiek onderdeel te maken van al onze activiteiten te geven. Het idee om een pagina over biodiversiteit op de AGV-site 

op te stellen en de wens om dit uit te werken ligt momenteel bij het Webteam. Gekoppeld aan deze maatregel is de actie om in 

september een podcast over biodiversiteit uit te zenden. 

3 Rapporteren en in gesprek over biodiversiteit 

 
Biodiversiteit is een breed begrip en niet altijd eenvoudig te overzien. Het is soms moeilijk te begrijpen dat er nog steeds 

achteruitgang plaatsvindt, terwijl er al veel maatregelen getroffen worden. Om de toestand van de biodiversiteit beter uit te 

leggen en aan te geven waar het vooruit gaat en waar achteruit, wordt er op een publieksvriendelijke manier gerapporteerd over 

de toestand en de ontwikkeling van de biodiversiteit in de verschillende deelgebieden van het beheergebied. Het doel ervan is 

om met bewoners, agrarische bedrijven en organisaties het gesprek aan te gaan en samen op zoek te gaan naar passende 

maatregelen voor het deelgebied. We streven er naar om zoveel mogelijk via bestaande overlegstructuren de stand van zaken 

van de polder in termen van waterkwaliteit, waterkwantiteit en biodiversiteit (incl weidevogelbeheer) te bespreken. Voor polders 

waar momenteel geen studieclub of gebiedsproces plaatsvindt, maar waar biodiversiteit wel een belangrijk onderwerp is, kan 

een periodiek overleg in het leven worden geroepen. Deze maatregel is erg afhankelijk van maatregel 13 Opstel monitoringplan, 

omdat AGV momenteel alleen rapporteert over watergebonden biodiversiteit. 

4 Vergroenen Vergunningen en Handhaving 

 
Vergunningverlening en handhaving zijn activiteiten die bij alle waterschappen plaatsvinden. Het position paper Biodiversiteit van 

de Unie van Waterschappen (2020) beschrijft de nieuwe kijk van de waterschappen op biodiversiteit. Waterschappen zien 

beschermen en herstellen van biodiversiteit als een maatschappelijke opgave. Met deze blik wil AGV samen met andere 

waterschappen inventariseren hoe bij de toetsing van initiatieven van derden rekening gehouden kan worden met het brede 

maatschappelijk belang, waartoe ook biodiversiteit behoort. 

De maatregel Verkenning vergroening vergunningen en handhaving bestaat uit de onderstaande acties:  

 

1. Vergroten ecologische kennis bij vergunningverleners en handhavers, door middel van een interne cursus;  

2. Oprichten werkgroep om met andere waterschappen voorstellen te ontwikkelen om biodiversiteit (vanuit een 

maatschappelijke opgave) beter mee te wegen in de besluitvorming (Vergunningen).  

 

Het werk van vergunningverleners en handhavers vloeit voort uit de omschrijving van regels en voorschriften in de 

Waterschapsverordening en de Waterwet. Een van de doelstellingen in de Waterwet is: bescherming en verbetering van de 

chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Tegelijkertijd is er de constatering dat de biodiversiteit, ook in het 

beheergebied van AGV, verder achteruit gaat. Het vergroten van ecologische kennis bij Vergunningen en Handhaving leidt ertoe 

dat gevolgen van ingrepen in en aan het water beter ingeschat kunnen worden. Hierdoor kan biodiversiteit beter worden 

meegenomen in de afweging en uiteindelijk in de vergunning of handhaving ervan. 

5 Opzichters en directievoerders Beheer & Onderhoud coachen 

 
De wijze van beheer en onderhoud van watergangen, dijken en eigen terreinen heeft veel invloed op de randvoorwaarden voor 

biodiversiteit in een bepaald gebied. Ondanks aandacht voor natuurvriendelijk onderhoud en het opnemen van richtlijnen 

hiervoor in ecologische werkprotocollen, is geconstateerd dat verbeteringen mogelijk zijn. Dit komt onder andere doordat de 

kennis over de aan- en afvoercapaciteit van watergangen in relatie tot de intensiteit van schonen, nog niet voldoende aanwezig 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/10/Positionpaper-Biodiversiteit.pdf?x51690


  

 

 

 

  
 

is. Het aanstellen van een interne coach die opzichters en directievoerders begeleidt in de werkzaamheden, is vorig jaar 

opgestart en goed bevallen. Daarom is de maatregel opgenomen deze aanstelling te verlengen met als doel: 

 

1. De opzichters (nog) meer betrokken te krijgen bij het thema biodiversiteit 

2. Meer inzicht krijgen in de extra tijdbesteding van opzichters voor natuurvriendelijk onderhoud in relatie tot biodiversiteit 

3. Meer inzicht te krijgen in vragen/knelpunten tussen aan- en afvoer water ten opzichte van de gewenste wijze van 

onderhoud in relatie tot biodiversiteit. 

 

Daarnaast wordt een extra opzichter voor 0,5 fte aangesteld. 

6 Biodiversiteit opnemen in factsheet startnotitie van watergebiedsplannen 

 

Elk watergebiedsplan begint met een startnotitie die opgesteld wordt volgens een vast format dat in de Factsheet Startnotitie is 

opgenomen. Deze maatregel houdt in: het opnemen van een paragraaf Biodiversiteit in de Factsheet Startnotitie. Tevens wordt 

daarbij aangegeven dat ondersteuning voor de paragraaf bij ecologen van Waternet kan worden opgehaald. Hiermee wordt 

gewaarborgd dat in elk watergebiedsplan vanaf de start voldoende aandacht uitgaat naar biodiversiteit en naar natuurinclusiviteit 

als ontwerpprincipe. De uitvoering van het robuuste waternetwerk (zie actielijn 7) kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een 

watergebiedsplan.  

7 Biodiversiteit opnemen in Masterplan TS 

 

Het waterschap beheert een groot aantal gemalen, sluizen, stuwen etc. Deze worden de technische systemen van het 

waterschap genoemd. AGV is bezig met het opstellen van een Masterplan Technische Systemen. Dit masterplan is een 

assetmanagementplan waarin het afwegingskader voor (prioritering van) renovatie en onderhoud van de technische systemen 

wordt vastgelegd. Naar verwachting wordt het masterplan in 2022 vastgesteld door het bestuur van AGV en treedt het in 2024 

volledig in werking. Biodiversiteit wordt als een van de ontwikkelthema’s opgenomen in het masterplan. Op deze manier worden 
ambities ten aanzien van biodiversiteit onderdeel van de totale afweging bij renovatie en onderhoud van technische systemen.  

 

 

 

 

 

 

Actielijn 2: 

 

Eigen terreinen 
zijn natuur 
vriendelijk 

ingericht 

8 Eigen dijken natuurinclusief inrichten 

 
AGV heeft circa 150 km dijk in eigendom en in onderhoud. Hier kan de ambitie om zoveel mogelijk dijken bloemrijk in te richten 

het meest eenvoudig worden gerealiseerd. Het meest kosteneffectief is om deze dijken bloemrijk in te richten op het moment dat 

er een dijkverbetering plaatsvindt. Omdat bloemrijke vegetaties een voedselarmere en goedkopere grondsoort nodig hebben 

dan duurdere klei, kan de dijkreconstructie zelfs goedkoper uitvallen. Dijken die niet op korte termijn voor een reconstructie in 

aanmerking komen, bevatten een voedselrijke toplaag die niet geschikt is voor een bloemrijke vegetatie. Door middel van 

aangepast maaibeheer kan het aantal plantensoorten, waaronder bloemrijke kruiden, toenemen (zie maatregel 11). Voor het 

uitvoeren van deze maatregel is in 2020 een Programma van Eisen voor bloemrijke dijken bij dijkreconstructies opgesteld. 

9 Eigen terreinen natuurinclusief inrichten 

 

In 2016 is AGV begonnen met het natuurinclusief inrichten van het terrein rondom gemaal de Derde Bedijking. In 2018 en 2019 

zijn er twee terreinen bijgekomen en in 2020 nog eens acht. Naast bloemrijke vegetaties worden er bijenhotels, nestkasten en 

broeihopen voor ringslangen aangebracht. Deze maatregel bouwt voort op de actie uit 2020 en beoogt per jaar 5 tot 10 nieuwe 

terreinen natuurinclusief in te richten. De wijze van natuurinclusieve inrichting verschilt per terrein. 

10 Biodiversiteit opnemen in pachtcontracten van dijken 

 

Het waterschap heeft delen van dijken in eigendom die verpacht worden. De pachters mogen de grond gebruiken, maar moeten 

als tegenprestatie het onderhoud uitvoeren en meestal betalen ze een pachtvergoeding. Sommige pachters laten de dijk 

beweiden door schapen.  

Net als bij maatregel 8 is het moment van een dijkreconstructie het meest logische moment om de verpachte dijkpercelen 

bloemrijk in te richten. Het is dan nodig om samen met de pachter te komen tot een nieuwe pachtovereenkomst, waarin de wijze 

van beheer van de dijk is aangepast aan de eisen die gelden voor beheer van een bloemrijke dijk. Het kan voorkomen dat de 

pachter de nieuwe voorwaarden niet accepteert, omdat deze bijvoorbeeld te veel beperkingen opleggen aan beweiding door 

schapen. In dat geval zijn er twee opties. Het betreffende dijkperceel wordt niet bloemrijk ingericht, of de pachtovereenkomst 

wordt ontbonden. In het laatste geval moet AGV het onderhoud overnemen van de pachter, wat kan leiden tot een stijging van 

kosten voor dijkonderhoud.  



  

 

 

 

  
 

 

 

 

Actielijn 3: 
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11 Optimaliseren ecologische werkprotocollen 

 

Al enige tijd maakt AGV gebruik van ecologische werkprotocollen bij het uitvoeren van onderhoud. Deze protocollen zijn een 

overzichtelijke leidraad voor de onderhoudsmedewerkers of aannemers en hebben het doel om overtreding van de Wet 

Natuurbescherming te voorkomen door te werken volgens de gedragscode voor waterschappen (UvW, 2019).  

In 2020 is een Plan van Aanpak opgesteld voor maaionderhoud van bloemrijke dijken, die na een dijkreconstructie bloemrijk zijn 

ingericht. In 2021 worden, aan de hand van twee pilots, ecologische werkprotocollen opgesteld voor dijken die niet voor 

dijkverbetering in aanmerking komen en een soortenarme grasmat bevatten. Het doel van deze pilots is te achterhalen wat de 

meest kosteneffectieve onderhoudsvorm is om het aantal plantensoorten toe te laten nemen. 

Daarnaast worden er ecologische werkprotocollen opgesteld voor de terreinen die de afgelopen jaren natuurinclusief zijn 

ingericht en de terreinen die dit jaar worden ingericht. Deze ecologische werkprotocollen hebben een bredere insteek dan alleen 

voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Ze beschrijven een manier van onderhoud die bijdraagt aan het herstel van 

biodiversiteit. 

12 Opstellen onderhoudsplannen voor waterbergingsgebieden en oeverlandjes 

 
Een aantal waterbergingsgebieden heeft als nevenfunctie natuur. Er is ook een waterbergingsgebied dat als grasland voor 

schapen fungeert. Om de biodiversiteit in de natuurgebieden te behouden of verbeteren, dient het onderhoud afgestemd te zijn 

op het behoud of versterken van de natuurwaarden. Daarom wordt per gebied een toegespitst onderhoudsplan opgesteld. Deze 

onderhoudsplannen zullen ook uitmonden in Ecologische Werkprotocollen 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijn 4:  

 

Opstellen 
monitoringplan 

en onderzoek 

13 Opstellen monitoringsplan Vanuit het Team Biodiversiteit van de Unie van Waterschappen is een werkgroep opgesteld die zich bezighoudt met het 

opstellen van een manier van monitoren en rapporteren van de biodiversiteit, die aansluit op bestaande methoden. 

Samenwerking met organisaties als SOVON, RAVON en de Vlinderstichting ligt hierbij voor de hand. Voorkomen wordt dat elk 

waterschap een eigen manier ontwikkelt om de biodiversiteit te meten. Door deel te nemen aan deze werkgroep levert AGV een 

actieve inbreng. De monitoring richt zich op 5 verschillende componenten: dijken, watergangen, oevers, eigen terreinen en een 

landschapsbrede component. Zodra vanuit de werkgroep een monitoringsplan wordt voorgesteld (inclusief financiële gevolgen), 

zal dit aan het bestuur worden voorgelegd. 

14 Ontwikkelen biodiversiteitsvoetafdruk De Nederlandse Waterschapsbank (NBW) heeft AGV/Waternet uitgenodigd mee te doen met een pilot om een 

biodiversiteitsvoetafdruk te ontwikkelen. Deze is vergelijkbaar met de klimaatvoetafdruk en geeft een beeld van het effect op de 

biodiversiteit van alle activiteiten van het waterschap. Voor deze pilot is door de NWB een bureau ingehuurd. AGV/Waternet is 

gevraagd naast het aanleveren van gegevens, mee te denken over de methode. Met deze methode kan periodiek de 

biodiversiteitsvoetafdruk van Waternet worden bepaald. Dit is een instrument en dat inzichtelijk maakt wat er goed gaat en op 

welke punten verbeterd kan worden. Het kan helpen de bewustwording binnen de organisatie te vergroten.  

15 Ondersteunen monitoring en onderzoek Vanuit het KRW-team is de zorg geuit dat als gevolg van de hoge kosten er relatief weinig macrofaunametingen worden verricht, 

waardoor de gegevens over deze soortengroep onvoldoende informatie geeft over de huidige toestand en de trend. Aangezien 

deze gegevens belangrijk zijn voor een completer beeld van de biodiversiteit is besloten om vanuit het budget voor Biodiversiteit 

een bijdrage te leveren. 

 

Er zijn plaagsoorten in het beheergebied van AGV die een bedreiging zijn voor de biodiversiteit. Vaak is de meest effectieve 

bestrijdings- of beheersingsmethode nog niet voorhanden en is er nog onderzoek nodig. Daarom draagt AGV bij aan een 

(praktijk)onderzoek naar effectieve vangstmethoden van Amerikaanse rivierkreeften. Daarnaast ondersteunt AGV een LIFE 

project naar biologische bestrijding van 4 invasieve (water)planten.  

 

 

 

 

 

Actielijn 5: 

16 Netwerk opbouwen rondom thema Biodiversiteit 

 

In 2020 is met ondersteuning van bureau Copper8 een goed begin gemaakt met het opbouwen van een netwerk rondom het 

thema biodiversiteit. Partijen als de Nederlandse Waterschapsbank, de Rabobank, het Wereld Natuurfonds, BoerenNatuur, 

Wij.land en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben met bestuurders van AGV (Arjan van Rijn en Sander Mager) en met 

Waternet (Roelof Kruize) de intentie uitgesproken om samen aan biodiversiteitsherstel te gaan werken. Uitbreiding van dit 

netwerk met onder andere provincies en ministeries is noodzakelijk om gezamenlijke projecten op het gebied van 

biodiversiteitsherstel op te starten. 



  

 

 

 

  
 

 

Uitbreiden 
netwerk 
biodiversiteit 

In 2021 worden minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd met het doel de samenwerking te intensiveren en thema’s als 
‘robuust waternetwerk’ en ‘droogte en biodiversiteit’ verder uit te werken. 

17 Afstemmen biodiversiteitsbeleid met gemeenten en provincies 

 

Onlangs heeft de provincie Noord Holland een Masterplan biodiversiteit opgesteld (waarin een verwijzing staat naar het idee van 

het Robuuste Waternetwerk). De gemeente Amsterdam heeft een Groenvisie 2050 gemaakt. De andere provincies en 

gemeenten hebben of krijgen binnen afzienbare tijd ook een beleidsdocument waarin staat wat ze van plan zijn om de 

biodiversiteit te verbeteren. Inmiddels levert AGV een bijdrage aan het thema biodiversiteit in de Metropoolregio Amsterdam 

(MRA) en een bijdrage aan het NOVI aandachtsgebied het Groene Hart.  

Alle partijen zien in dat herstel van biodiversiteit een opgave is die gezamenlijk moet worden opgepakt. Op het gebied van 

gegevens- en kennisuitwisseling, maar ook het zoeken naar gezamenlijke projecten, is veel winst te behalen als het gaat om 

biodiversiteitsherstel.  

Deze maatregel sluit aan op de vorige (16). Door gebruik te maken van bestaande overlegstructuren, zoals het BOWA, U16 en 

bestaande processen, zoals opstellen Omgevingsvisies, kan afstemming op het gebied van biodiversiteit verbeterd worden. Zie 

ook maatregel 19, 20 en 23. 

 

 

Actielijn 6: 
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18 Dijken van gemeenten, provincies en particulieren natuurinclusief inrichten 

 

Het grootste deel van de dijken in ons beheergebied is in eigendom van derden. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook andere 

overheden, zoals gemeenten en provincies. Tijdens de voorbereidingen van een dijkverbetering wordt sinds kort de mogelijkheid 

van het aanleggen van een bloemrijke dijk standaard meegenomen. Deze maatregel heeft een relatie met de vorige (17), omdat 

tijdens afstemmingsoverleg over biodiversiteit met gemeenten en provincies het bloemrijk inrichten van dijken een van de 

onderwerpen is die aan de orde komen. 

19 Verbeteren biodiversiteit in stedelijk gebied 

 
De waterkwaliteit in stadsparken en volkstuincomplexen krijgt weinig aandacht en is vaak slecht. Belangrijke oorzaken zijn 

belasting met bladeren en meststoffen en gebrek aan natuurlijke oevers. Ook kan een onnatuurlijke visstand de waterkwaliteit 

negatief beïnvloeden. Sinds 2015 is overleg met stadsecologen, Waternet en de Bond voor Volkstuinders. De nadruk bij dit 

overleg lag op informatievoorziening en bewustwording. Door gebrek aan aquatisch-ecologische kennis zijn de maatregelen die 

vanuit de eigenaren of beheerders worden aangedragen, dikwijls onvoldoende afgestemd op een verbetering van de onderwater 

biodiversiteit. Vanuit een gemeenschappelijke visie omtrent biodiversiteitsherstel (zie maatregel 17) wordt verkend of een 

gezamenlijk plan van aanpak kan worden opgesteld om de waterkwaliteit en biodiversiteit in stadsparken en volkstuincomplexen 

te verbeteren. 

 

 

 

 

 

Actielijn 7: 
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20 Uitwerken verdienmodel 

 

Het realiseren van het Robuuste Waternetwerk is waarschijnlijk niet mogelijk zonder een nieuw verdienmodel voor agrariërs. 

Wanneer agrariërs bijdragen aan bijvoorbeeld biodiversiteitsherstel, of klimaatadaptief inrichten van het landelijk gebied, gaat dit 

meestal ten koste van hun productie. Compensatie hiervoor is noodzakelijk. 

Werken aan het ontwikkelen van nieuwe modellen is niet nieuw. Onder het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zit een werkgroep 

Verdienmodellen, waar Waternet aan deelneemt. Deze maatregel heeft tot doel om met de reeds opgebouwde relaties (banken, 

boeren- en natuurorganisaties) en met nieuwe (ministeries, provincies en gemeenten) een nieuw verdienmodel te ontwikkelen. 

Omdat verdienmodellen ook gebiedsspecifiek zijn is deze maatregel sterk gekoppeld aan maatregel 22.  

21 Kwantificeren hydrologische effecten Robuust Waternetwerk (NBW analyse) 

 

Een van de belangrijkste koppelkansen van het Robuuste Waternetwerk is die met klimaatadaptatie. Momenteel worden in alle 

watergebiedsplannen zogenaamde NBW-analyses uitgevoerd. Daarmee wordt van een polder (of groep van polders) een beeld 

verkregen in hoeverre het gebied ingericht is om de verwachte neerslagpieken effectief op te vangen. In elk gebied waar een 

wateropgave speelt zal in de NBW worden meegenomen wat het effect is op de waterberging als in het gebied een Robuust 

Waternetwerk wordt aangelegd. 

22 Pilot Robuust Waternetwerk opzetten 

 

Parallel aan maatregelen 21 en 22 kan begonnen worden met het opzetten van een pilot voor het Robuuste Waternetwerk. Een 

pilot is de beste manier om erachter te komen welke stappen gezet moeten worden om zo een groot project van de grond te 

krijgen. Wanneer er nog geen nieuw verdienmodel voor agrariërs is gevonden kan een pilot mogelijk toch gestart worden met 

het inrichten van gronden van gemeenten en provincie. Hier ligt een koppeling met maatregel 17. 

 

 

23 Opstellen kwelakkoord en maatregelenpakket voor aanpak droogte 

 

In nauwe samenwerking met belangenorganisaties zoals provincies, gemeenten, aangrenzende waterschappen,  Natuur & 

Milieufederatie, Natuurmonumenten en de Stichting Goois Natuurreservaat wordt gezocht naar een effectief maatregelenpakket 



  

 

 

 

  
 

 

Actielijn 8: 
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om de vennen en kwelgebieden aan de voet van het Gooi te herstellen en daarmee ook de biodiversiteit . Aansluiting op het 

ontwerp N2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen ligt hierbij voor de hand. 

Deze maatregel bevat de volgende onderdelen: 

1) Inventariseren van de ernst van de achteruitgang van de biodiversiteit, als gevolg van verminderde kwel; 

2) Het duiden van de urgentie van het probleem met als doel draagvlak te creëren voor het treffen van effectieve 

maatregelen; 

3) Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst met natuurbeherende organisaties, waterschappen, 

drinkwaterbedrijven, agrariërs, gemeenten en provincies; 

4) Het ondertekenen van een kwelakkoord. 

5) Het onderzoeken van de belangrijkste oorzaken en het opstellen van een (gedragen) maatregelenpakket voor het 

herstellen van de kwelgebonden natuur. 

24 Droogtebestrijding voor weidevogels Voor het weidevogelseizoen van 2021 levert het waterschap een bijdrage aan het natter houden van het reservaat de Ronde 

Hoep door de slootpeilen tijdelijk hoog te houden. Hiervoor is een tijdelijke pomp nodig in de periode 1 maart – 1 juni die water 

aanvoert vanuit het agrarisch peilvak naar het reservaat. Het betreft een samenwerking met Landschap NH en collectief Noord-

Holland Zuid. De maatregel kan tevens als pilot dienen voor andere polders. We onderzoeken samen met agrarische 

natuurverenigingen en regionale natuurbeschermingsorganisaties in welke andere polders in ons gebied hier kansen voor zijn. 

 

  



  

 

 

 

  
 

Bijlage 2: Mindmap Resultaat, prestaties, actielijnen & maatregelen 
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