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Wat is LIFE-IP Deltanatuur 

• Strategisch Eu programma (2016-2022): Werken aan herstel 
en ontwikkeling van waardevolle deltanatuur in Nederland. 
 

• Door in de deltawateren op zoek te gaan naar: 
 De botsende belangen tussen veiligheid economie en 

ecologie; 
 De precieze verantwoordelijkheden van betrokken 

partijen voor de deltanatuur; 
 De ruimte en de bescherming die de richtlijnen van 

Natura 2000 biedt voor de deltawateren. 
 
 Kennis ontwikkelen en delen; 
 Knelpunten agenderen, erkennen en 

oplossingsrichtingen voordragen; 
 Gericht versnellen om doelen N2000 te halen. 

 
 



Wat is LIFE-IP Deltanatuur 

• Focus ligt op de volgende 5 grote wateren: 
 

 Noordzee 
 Waddenzee 
 IJsselmeer 
 Rivierengebied 
 Zuidwestelijke Delta 
 
 

 
 



Betrokken partijen 

Overheidsinstellingen, natuurorganisaties, waterbeheerders en 
bedrijven werken in het project LIFE IP Deltanatuur samen om de 
natuur in de grote wateren te herstellen en verder te ontwikkelen.  
 
In Life IP Grevelingen werkt Staatsbosbeheer samen met: 
o Rijkswaterstaat 
o Ministerie van LNV 
o Provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant 
 
Visie, inhoud en ontwikkelingen stemmen we af met 
natuurorganisaties en omgevingspartijen waaronder;  
o De Vogelbescherming Nederland 
o He Wereld Natuur Fonds 
o Natuurmonumenten 
o De Zeeuwse Natuur- en Milieufederatie 
o Stichting Het Zeeuwse Landschap 
o De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 
o Omgevingspartijen via Kennisuitwisselingsbijeenkomsten. 



Life projecten in Nederland 
1. De Grevelingen 
2. De terugkeer van de steur 
3. Eems-Dollard 2050 
4. Gebiedsfondsen 
5. Gebiedsontwikkeling Smakterbroek 
6. Getijdenpark Eiland van Brienenoord 
7. Grensmaas in beeld 
8. Kansen voor trekvissen dankzij Kierbesluit 
9. Klimaatadaptatie 
10.Natuur versterken via delfstofwinning 
11.Nieuwe en leefbare natuur Spuimonding 
12.Rivierherstel Vecht en Beneden-Regge 
13.Rust voor vogels, ruimte voor mensen in de 

delta 
14.Samenwerken aan Bodem & Water 
15.Smart Rivers, het dna van de rivier 
16.Schelpdierbanken als kraamkamer en 

schuilplaats 
17.Swimway Wadden Sea 
18.Verbinding Markermeer en 

Oostvaardersplassen 
19.Vismigratie in grote wateren 
20.Visserij en Natuur Noordzee 
21.Waal en Maas-connectie 
22.Waterloopbos 

http://life-ip-deltanatuur.nl/de-grevelingen
http://life-ip-deltanatuur.nl/de-terugkeer-van-de-steur
http://life-ip-deltanatuur.nl/eems-dollard-2050
http://life-ip-deltanatuur.nl/gebiedsfondsen
http://life-ip-deltanatuur.nl/gebiedsontwikkeling-smakterbroek
http://life-ip-deltanatuur.nl/rotterdam-getijdenpark-eiland-van-brienenoord
http://life-ip-deltanatuur.nl/grensmaas-in-beeld
http://life-ip-deltanatuur.nl/kansen-voor-trekvissen-dankzij-kierbesluit
http://life-ip-deltanatuur.nl/klimaatadaptatie
http://life-ip-deltanatuur.nl/natuur-versterken-via-delfstofwinning
http://life-ip-deltanatuur.nl/nieuwe-en-leefbare-natuur-spuimonding
http://life-ip-deltanatuur.nl/rivierherstel-vecht-beneden-regge
http://life-ip-deltanatuur.nl/rust-voor-vogels-ruimte-voor-mensen-in-de-zuidwestelijke-delta
http://life-ip-deltanatuur.nl/rust-voor-vogels-ruimte-voor-mensen-in-de-zuidwestelijke-delta
http://life-ip-deltanatuur.nl/samenwerken-aan-bodem-amp-water
http://life-ip-deltanatuur.nl/smart-rivers-het-dna-van-de-rivier
http://life-ip-deltanatuur.nl/schelpdierbanken-als-kraamkamer-en-schuilplaats
http://life-ip-deltanatuur.nl/schelpdierbanken-als-kraamkamer-en-schuilplaats
http://life-ip-deltanatuur.nl/swimway-wadden-sea
http://life-ip-deltanatuur.nl/verbinding-markermeer-en-oostvaardersplassen
http://life-ip-deltanatuur.nl/verbinding-markermeer-en-oostvaardersplassen
http://life-ip-deltanatuur.nl/vismigratie-in-grote-wateren
http://life-ip-deltanatuur.nl/visserij-en-natuur-noordzee
http://life-ip-deltanatuur.nl/waal-en-maas-connectie
http://life-ip-deltanatuur.nl/waterloopbos


LIFE-IP acties 
• Het programma LIFE IP Deltanatuur is opgedeeld in 

onderdelen/acties (A-, C-, D-, E- en F): 
 
 

• A acties: onderzoek naar knelpunten * 
• C-acties: pilotprojecten * 
• D-acties: monitoring 
• E-acties: communicatie 
• F-acties: programmamanagement 

 
 
*  Antwoorden op : 
1) Governance – duidelijke rol- en taakverdeling van betrokken partijen 
2) Synergie tussen de grote uitvoeringsprogramma’s 
3) Een N2000 wetgeving robuust en dynamisch 



LIFE-IP Grevelingenmeer (2017-2022) 

Aanleiding  
 Onbekendheid met de ecologische draagkracht van het 

systeem 
 Problemen voor broed- en visetende vogels 
 Zuurstofloosheid door stagnant water 

 
 
Parallelle sporen waarop Life IP Grevelingen aanhaakt en 
input kan verzorgen: 

 Natuurambitie grote wateren + Rijkstructuurvisie GVZ 
 Lange termijn visies van natuur- en milieu organisaties  

 Staatsbosbeheer visie op deltanatuur in de ZWD 
 CDN visie op de ZWD (uitwerking Grevelingen) 
 Gezamenlijke input natuurorganisatie voor RSV 

 
 

  
 

 



LIFE-IP Grevelingenmeer (2017-2022) 

Doel (1) 
 

• Kennis vergroten relatie onderwater, getijdenatuur en landsnatuur 
voor goed functioneren natuurlijk systeem; Plan voor Natuurwinst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LIFE-IP Grevelingenmeer (2017-2022) 

Doel (2) 
• Kennis vergroten functioneren ecosysteem (+ aquatische voedselketen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA6MWF0-nZAhUIC-wKHWgsAdkQjRwIBg&url=https://vistikhetmaar.nl/lesmodules/mariene-ecologie/ecologie/&psig=AOvVaw2UtW-PDXAhHwSGsr84gtyi&ust=1521042426266766


LIFE-IP Grevelingenmeer (2017-2022) 

Doel (3) 
 

• Uitgangspunt: herstel natuurlijke dynamiek 
 

• Dan: verbeteren ecologische kwaliteit als drager voor 
robuust functionerend ecosysteem 
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