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Leven in de nieuwe delta 

“When the well's dry, we know the worth of water”  
Pas als de waterput opgedroogd is, leren we wat water waard is (Benjamin Franklin, Poor 
Richard's Almanac 1746) 

Voor je ligt een handleiding die je inzicht zal geven in het belang van water, en van 
ons waterrijke rivierdelta ecosysteem. De stad waarin je nu woont, het water uit de 
kraan, het brood op je bord, het lijkt allemaal vanzelfsprekend. Maar is alles wel zo 
vanzelfsprekend als je zelf een stedelijk gebied gaat ontwerpen? De vakken 
Biologie, Aardrijkskunde en CKV helpen je een antwoord te vinden. Gelukkig is het 
deltaecosysteem een fijne basis voor de bouw van zo’n gebied. Maar dat betekent 
niet dat je er zomaar alles kan doen! Je zult rekening moeten houden met water en 
milieu, mens en economie. Wordt het een stedelijk gebied waar heel veel geld wordt 
verdiend ten koste van de natuur? Of een gebied dat de balans vindt tussen 
economie en ecosysteem, tussen de kracht van de rivieren en de kracht van de 
mens? Dat is helemaal aan jou…    

Om een goed plan voor een stedelijk gebied te maken, heb je veel informatie nodig. 
Daarom zal je leraar zal veel dingen uitleggen, ga je zelf aan de slag met 
opdrachten, en voor nog veel meer informatie en hulp kan je terecht bij: 

www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com 

Aan het eind van deze lessenserie heb je een maquette gemaakt met de hele klas, 
en een korte presentatie gegeven over de ideeën achter de maquette. 

 

 

 

 

 

  

http://www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com/
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Lesoverzicht 

Les Vragen, doelen en doen 

1: Zand en Water Eerst zoek je antwoorden op vragen als: Wat heb je allemaal nodig in een dorp 
om fijn te kunnen wonen? En wat is een delta eigenlijk? Daarna ga je aan de 
slag met zand en water; maak je eigen delta, een zoutmeter, waterzuivering, of 
dijk! 

2: Ecosysteem en 
Voedselweb 

Warm of koud? Zoet of zout? En het is eten of gegeten worden voor een dier. 
Hoe vindt elk dier zijn eigen plekje in de natuur? En wist je dat palingen echte 
wereldreizigers zijn? Je gaat deze les pijlenschema’s en kaarten maken om dit 
allemaal te bekijken. Ook kies je de groep die je gaat spelen tijdens de rest van 
de lessen. 

3: Menselijke Druk De mens en de natuur beïnvloeden elkaar natuurlijk, maar hoe precies 
eigenlijk? Dat ga je deze les verder uitzoeken met behulp van pijlenschema’s. 
Ook ga je informatie zoeken die je op weg helpt om een plan te maken met je 
groep. 

4: Overlegles Zonder goed overleg kom je nergens. Daarom laat je met je groepje aan de 
andere groepjes zien wat je plannen zijn, en ga je met elkaar in overleg over 
hoe je je plannen kunt verbeteren. 

5: Maquette in de 
Maak I 

De plannen zijn besproken en verbeterd, dus nu kan je de maquette gaan 
ontwerpen. 

6: Maquette in de 
Maak II 

De plannen zijn besproken en verbeterd, dus nu kan je aan de slag met de 
bouw van de maquette. Het is aan jullie om een stukje Nederland helemaal 
opnieuw in te richten. 

7: Maquette in de 
Maak III 

Je hebt nog een hele les om door te gaan met de bouw van de maquette. 

8: Rijndelta 2.0 Deze les maak en geef je een presentatie over wat je de afgelopen acht lessen 
allemaal hebt gedaan en bereikt. 
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Les 1: Zand en Water 
Introductie - De Sint-Luciavloed 
Je docent laat een kort introductiefilmpje zien. Luister goed naar wat er allemaal 
wordt verteld. De film geeft je een opdracht mee, gebruik voor die opdracht de kaart 

hieronder. 
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Oer-Nederland – de basis voor de maquette 

Nederland omstreeks 1200. Hierop komt de maquette van je stedelijk gebied 

Nederland rond het jaar 1200 lijkt op bepaalde plekken op het Nederland van nu, 
maar op andere plaatsen ziet het er weer totaal anders uit. Welke dingen herken je 
van het Nederland van nu? En welke dingen zijn anders? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zelf aan de slag! 
Na de uitleg van je docent, mag je nu zelf aan de slag. Als het goed is heb je 
gekozen voor één van de vier proefjes die er zijn. Blader door tot je bij het juiste 
proefje bent, en ga vanaf daar verder! 

Opdracht 1a – Rivier en deltavorming, dammen en dorpen 
1.1 Je gaat zelf met behulp van een foto- en plantenbak een rivier en delta 

maken. Hiervoor heb je nodig: 
 
- Een plantenbak (lengte 80cm) met gat voor waterafvoer 
- Een fotobak (lengte 80cm) 
- Een plastic fles om te vullen met water 
- Een grote dop of plastic plaatje (±4x4cm) 
- Aquariumzand (2kg) 
- Speelzand (500g) 
- Fijn grind (handjevol) 
- Fijn zand (handjevol) 
- Plastic kanaalplaatjes (10x5cm) 
- Kleine flessendoppen 

 
1.2 Leg de plantenbak met een kant op een stapel blokken in de fotobak. De 

plantenbak staat nu schuin in de fotobak. Meet met je geodriehoek de hoek 
tussen de tafel en de plantenbak. Verhoog of verlaag de stapel blokken tot 
deze hoek ongeveer 10 graden is. Doe vervolgens een laag aquariumzand op 
de bodem van de plantenbak, laat het onderste kwart leeg. Maak het zand nat 
door er heel rustig water overheen te gieten uit de fles. Strooi vervolgens een 
laag speelzand over het aquariumzand heen. Leg de grote dop bovenin de 
plantenbak deels in het zand. Je “Rivierdelta” is nu klaar voor gebruik! (gebruik 
het plaatje hieronder als voorbeeld) 
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1.3 Maak nu een overzichtelijke schets van het bovenaanzicht van je delta. Laat 
zien waar het zand wel en niet ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Laat nu het water uit de fles met een klein straaltje heel rustig op de dop 
stromen, het water neemt het speelzand mee naar beneden in de plantenbak. 
Als de fles leeg is, vul hem opnieuw en herhaal deze stap 3 keer. Teken 
vervolgens opnieuw een bovenaanzicht van je delta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Leg nu bovenaan in de plantenbak (op de flessendop) een hoopje grind en 

een hoopje fijn wit zand. Giet er opnieuw drie keer een fles water overheen. 
Waar komt het grind terecht? En waar het witte zand? Teken dit ook in je 
schets van 1.4. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.6 Maak nu dammetjes met de plastic plaatjes, je kan ze op meerdere plekken in 

de plantenbak neerzetten. Giet er opnieuw 3 flessen water in de plantenbak. 
Wat zie je gebeuren bij de dammetjes? Wat gebeurt er met het zand bij die 
dammetjes? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.7 Plaats nu meerdere doppen “dorpjes” in de plantenbak, plaats ze zowel voor 
als achter een dam, boven en beneden in de plantenbak. Giet weer drie 
flessen water in de plantenbak. Wat gebeurt er met deze doppen? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.8 Je mag nu nog verder experimenteren met verschillende opzetten van 
dammetjes dorpjes, stroomsnelheden etc. Totdat de tijd op is. 

1.9 Als jullie klaar zijn met deze opdracht ruim de bak dan op, en vraag de docent 
wat er met de spullen moet gebeuren. Maak de vloer schoon en droog als dat 
nodig is! 
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Opdracht 1b – Zelf water zuiveren 
Schoon drinkwater is erg belangrijk voor mensen. Het water uit de sloot is niet 
zomaar te drinken, er zitten waarschijnlijk veel vieze deeltjes en bacteriën in. Tijdens 
deze opdracht ga je zelf een simpele waterzuiveringsinstallatie maken. 
Je hebt de volgende spullen nodig: 
 
- Glazen maatcilinder (100mL), vel papier, potlood. 
- Fijn Grind, Zand, Watten, twee koolstofpillen van Norit 
- Schone frisdrankfles van 1.5L in twee delen, zonder etiket 
- Fles met kraanwater, Emmer met slootwater, trechter 
- Vijzel 
  
1.1 Eerst ga je de helderheid van het slootwater meten. Dit doe je door op het vel 

papier met potlood een woord te schrijven. Zorg dat het woord dun 
geschreven is. Roer voordat je begint met slootwater gieten eerst goed 
door de emmer om het slootwater te mengen! Zet vervolgens de 
maatcilinder op het woord, en vul de deze met slootwater tot het woord niet 
meer te lezen is. De helderheid druk je dan uit in cm water. Vul vervolgens 
onderstaande tabel in voor het slootwater. 

 

1.2 Nu ga je het filter maken. Allereerst maal je de Norritpillen fijn met de vijzel. 
Plaats de bovenkant van de frisdrankfles met de hals naar beneden in het 
onderste deel van de fles. Stop vervolgens een flinke laag watten in de fles, 
gevolgd door een laagje koolstof. Daarna komt weer een laagje watten, 
vervolgens een laag van 4cm zand, en uiteindelijk een laag van 2cm fijn grind. 
Je zuiveringsinstallatie is nu bijna klaar! Hier is een voorbeeldtekening van 
hoe ie eruit kan zien. 

 Slootwater  Gezuiverd water 

Helderheid in cm   

Welke kleur heeft het 
water? 

  

Hoe ruikt het water?   

Wat zit er in het water?   

Is dit drinkwater?   
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1.3 Waarom gebruik je deze volgorde van materialen?  En wat is de functie van 
elk materiaal in je filter? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.4 Laat eerst 200 ml kraanwater door je filter lopen. Komt het water even helder 
uit je filter als dat het erin ging? Waarom spoel je eerst het filter door? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.5 Roer vervolgens nog eens flink door de emmer met slootwater, en giet 
slootwater door je filter heen. Herhaal dan stap 1.1 met het gefilterde water en 
vul de tabel verder in. 

1.6 Welke andere dingen zou je kunnen doen om het water nog schoner te 
maken? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.7 Als je klaar bent, ruim dan alle materialen weer zorgvuldig op! 
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Opdracht 1c – Hoe weet ik of water zout is? 
Voor veel natuurbeheerders is het belangrijk om te weten hoe zout het water in hun 
natuurgebied is. Zo kunnen ze checken welke diersoorten er voor kunnen komen, en 
of het water wel schoon genoeg is. Een makkelijke manier om dat te doen is door te 
kijken hoe goed het water stroom geleidt. Heel schoon water zonder zout geleidt 
geen stroom, omdat de elektriciteit er niet door heen kan, net als bij bijvoorbeeld 
plastic. Zout- of vervuild water daarentegen geleiden wel stroom, dit komt doordat de 
stroom door het opgeloste zout wel kan geleiden. Je gaat dit principe nu zelf 
bekijken door een lampje te laten branden met behulp van zout water! 

Je hebt de volgende dingen nodig: 
- Een 9v batterij 
- Drie stroomdraden 
- Een windmolentje, lampje of bewegend iets (als de lln het maar leuk vinden) 
- Twee electroden 
- Een bak met 1 liter kraanwater 
- Zout 
- Weegschaal (met weegbakje) 
- Demiwater 
- Roerstaafje of lepel 

1.1 Sluit de batterij met één van de draden aan op het lampje. Sluit vervolgens 
met een andere draad een electrode aan op het lampje. Als laatst sluit je de 
met de derde draad de andere electrode aan op de batterij. Druk de 
elektrodes tegen elkaar aan, brandt het lampje nu? 

Ja/Nee 

1.2 Doe beide electroden aan tegenovergestelde zijden in het bakje met 
demiwater. Gaat het lampje nu branden? Zo ja, hoe sterk? Teken 
schematisch je stroomschema. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.3 Haal de electroden er weer uit en herhaal de vorige stap, maar gebruik nu 
kraanwater. Gaat het lampje branden? Zo ja, hoe sterk? Is dit water dan wel 
schoon?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4 Haal de electroden er weer uit, en voeg 0.3 gram zout te aan het water. Meng 
het water en zout even goed, tot het zout is opgelost. Doe nu de electroden 
weer terug in het water. Hoe sterk brandt het lampje nu? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.5 Herhaal de vorige stap, maar voeg nu 2.7 gram zout extra toe. Hoe sterk 
brandt de lamp nu? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.6 Doe dit nog een keer, maar voeg nu nog eens 27 gram zout toe. Hoe sterk 
brandt de lamp? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.7 Waarom brandt de lamp sterker als er meer zout in het water zit? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.8 Op welke manieren kunnen natuurbeheerders en waterzuiveringsinstallaties 
deze test gebruiken? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Opdracht 1d- Zelf een dijk bouwen 
Dijken kunnen van veel verschillende (combinaties van) materialen worden gemaakt. 
Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Jullie mogen zelf gaan experimenteren met 
verschillende materialen om te onderzoeken hoe je de sterkste dijk maakt.  

Daarvoor heb je nodig: 

- Een fotobak 
- Zand, grind, grote kiezels 
- Plastic zakjes 
- Een plastic deksel 

1.1 Vul de fotobak voor de helft met een laagje zand van 2cm. Op de andere helft 
komt later water. Aan de rand van het zand mag je de dijk bouwen. Bouw 
eerst een dijk met alleen maar zand. Als ie af is kun je langzaam water gieten 
in het kale gedeelte van de fotobak. Doe dit tot het water ongeveer 5cm hoog 
staat. Als de dijk blijft staan, maak dan met de plastic deksel golven. Hoe lang 
bleef de dijk staan? Vond je dat hij stevig was? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Maak nu nog een dijk, maar gebruik nu ook het grind en de kiezels. Herhaal 
vervolgens de waterstappen uit opdracht 1.1. Beschrijf weer hoe lang de dijk 
bleef staan, en of je vond dat hij er stevig uit zag. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3  In de laatste dijk die je bouwt mag je ook de plastic zakjes verwerken. Herhaal 
weer alle waterstappen en noteer weer hoe lang de dijk bleef staan, en of hij 
er stevig uit zag. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 Welke materialen zijn het best bestand tegen de golven? Zitter er nog voor- of 
nadelen aan de materialen die je voor de dijk gebruikt hebt? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vertel aan de rest van de klas wat je hebt gedaan 

Elk groepje heeft een ander proefje gedaan, daarom mag je met je groepje in drie 
minuten aan de rest van de klas vertellen wat je hebt geleerd tijdens het proefje. De 
drie andere groepjes doen hetzelfde! 

- Leg kort uit hoe je proef eruitzag 

- Leg kort uit wat je hebt getest 

- Leg kort uit wat je belangrijkste conclusie was 
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Les 2: Ecosysteem en Voedselweb 
Als het goed is weet je nu het één en ander over voedselwebben en vismigratie. Dus 
nu mag je zelf aan de slag gaan met deze twee opdrachten. Vergeet niet dat je de 
site: www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com kan gebruiken! 

Zelf aan de slag! 
Opdracht 2 - Het voedselweb 
2.1 Je gaat nu zelf een voedselweb in elkaar zetten. Je zou het niet snel zeggen, 

maar ook in de Amsterdamse grachten zit veel leven. Daarom ga jij een 
voedselweb maken van een gracht. Ga eerst op zoek naar de diersoorten die 
in de gracht voorkomen. Het voedselweb moet ten minste 10 soorten 
bevatten, en er moeten zowel predatoren, prooidieren als plantaardige 
organismen in zitten. Denk aan vissen, vogels, insecten, en planten of algen. 
Gebruik google om te zoeken naar de soorten. 

 
2.2 Welke vissoorten zou je in de gracht kunnen vinden? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 Welke vogelsoorten zou je in de gracht kunnen vinden? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Welke planten komen er voor in de grachten? En heb je nog kleine 
prooidieren kunnen vinden? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com/
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2.5 Maak nu met de soorten die je gevonden hebt een voedselweb in het vak 
hieronder. Geef met pijlen tussen de soorten aan of ze een positieve of 
negatieve invloed hebben op de soorten waar ze invloed op uitoefenen. 
Gebruik hiervoor een potlood, gebruik eventueel verschillende kleuren om 
onderscheid te maken tussen positieve en negatieve effecten.  
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2.6 Stel dat er een soort bezwijkt en verdwijnt uit het voedselweb, kies één van je 
soorten en streep die weg uit je web. Laat dan zien hoe je denkt dat de 
andere soorten daarop reageren, krijg je meer of minder individuen van 
bepaalde andere soorten in het web? Pas de pijlen aan, en noteer bij de alle 
soorten in het voedselweb of ze er voor- of achteruit op gaan. 

 
Ter inspiratie staat hieronder een voedselweb van de Waddenzee. Je eigen 

voedselweb hoeft niet zo ingewikkeld te zijn! 
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Opdracht 3 – De palingreis en horden 
3.1  Sommige vissen zitten hun hele leven op dezelfde plek, anderen migreren 

een stuk. Maar de paling spant toch wel de kroon als het om migreren gaat.  
Speel eerst ongeveer 10 minuten dit 
spel: http://www.hunzeenaas.nl/educatie/basisonderwijs/paling/Paginas/defaul
t.aspx  
 

3.2 Na dit spel ga je echt aan de slag. Gebruik voor deze opdracht de 
Wikipediapagina van de paling als bronmateriaal. Zoek op hoe de paling 
reist, topografisch gezien, en teken de route in het plaatje hieronder. Het 

plaatje op hetblauwehartvannederland.wordpress.com klopt namelijk niet 
helemaal! 

 
 
 
 

http://www.hunzeenaas.nl/educatie/basisonderwijs/paling/Paginas/default.aspx
http://www.hunzeenaas.nl/educatie/basisonderwijs/paling/Paginas/default.aspx
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3.3 Schrijf vervolgens op in welke leefomgevingen de paling een deel van zijn 

leven doorbrengt. Geef die leefomgevingen vervolgens ook aan op de kaart. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 Beschrijf ook welke horden de paling allemaal moet overwinnen tijdens zijn 
reis, en geef ook aan op de kaart waar die horden zich bevinden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Een nieuw stedelijk gebied – Het doel en de groepen 

De docent heeft je vorige les een kaart laten zien van het Rijndeltagebied van 
achthonderd jaar geleden, zonder dammen of dijken, en zonder grote steden. Aan 
jullie de taak om van dit gebied een nieuw stedelijk gebied te maken. Iedere groep 
personen heeft weer eigen ideeën over de indeling van het gebied. Welke plannen je 
maakt hangt af van in welke groep je bent ingedeeld. 
 

• De overheid: Wonen en Werken – Overzicht landkaart – Recreatie 
• Het bedrijfsleven: Landbouw – Visserij – Transportsector 
• De waterschappen: Drinkwater – Afvalwater - Dijkbeheer 
• Het natuurbeheer: Natuurgebieden – Waterpeil – Natuur algemeen 

Wil je de juiste groep kiezen? Lees dan de uitgebreidere beschrijving van de vijf 
groepen achterin deze klapper op pagina 35! 

Elke groep heeft zijn eigen prioriteiten, maar er is natuurlijk maar één kaart, dus 
moeten alle groepen uiteindelijk samen de maquette maken. Er zijn drie onderdelen 
die je aan het eind van het project hebt gemaakt: 1) Een maquette ontworpen met de 
hele klas, 2) Een presentatie met je groep over de totstandkoming van de maquette. 
Dus welke besluiten, overleggen, en redenaties aan de constructie van de maquette 
voorafgingen. 

Noteer hieronder in welke groep je terecht bent gekomen, welke onderdelen daarvan 
je leuk lijken, en welk onderdelen je minder leuk lijken. Schrijf ook op welke doelen 
voor jouw groep belangrijk zijn. 

Groep: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leuk: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minder leuk: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deze doelen zijn belangrijk voor mijn groep: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les 3: Menselijke druk 
Als het goed is weet je nu het één en ander over ecosysteemdiensten en menselijke 
druk. Net zoals dieren en planten verbonden zijn in een voedselweb, beïnvloeden de 
ecosysteemdiensten ook elkaar. De mens oefent vaak ook weer een druk uit op 
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deze diensten. Dat kan al snel ingewikkeld worden, daarom ga je nu een 
pijlennetwerk maken om alles duidelijk op een rijtje te krijgen! 
 
Zelf aan de slag! 
Opdracht 4 – Ecosysteem diensten en de druk van de mens 
4.1 De verschillende diensten die een ecosysteem levert zijn met elkaar 

verbonden, een gezonde flora en fauna kunnen bijvoorbeeld een positieve 
invloed hebben op de kwaliteit van het water in de omgeving en visa versa.  
 
Zoek op de site www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com op welke 
ecosysteemdiensten de Nederlandse delta allemaal biedt. Zet ze hieronder op 
een rij, en schrijf er enkele steekwoorden bij. 
 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com/
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4.2 Plaats deze ecosysteemdiensten nu in een pijlennetwerk in de onderste 
helft van het vak hieronder. De bovenste helft heb je straks nog nodig. Geef 
met de pijlen aan of- en hoe de verschillende diensten elkaar beïnvloeden. Dit 
pijlennetwerk lijkt eigenlijk een beetje op het voedselweb dat je vorige 
opdracht hebt gemaakt. Voor positieve en negatieve invloeden kan je 
verschillende kleuren potlood gebruiken. 
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4.3 De mens kan goed gebruik maken van de diensten die een ecosysteem 
levert, maar kan ook negatieve effecten uitoefenen op datzelfde ecosysteem. 
Zoek op de site zo veel mogelijk voorbeelden van menselijke druk, let met 
name op de vormen van menselijke druk die bij jouw groep een rol spelen! 
 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
4.4 Teken nu de menselijke druk ook in het pijlenschema uit 4.2, probeer de 

menselijke druk vooral in de bovenste helft van het vak te plaatsen! Verbind 
de menselijke druk met de ecosysteemdiensten waarop ze druk uitoefenen. 
Als het goed is heb je nu een duidelijk overzicht van alle ecosysteemdiensten 
en de vormen van druk die de mens uitoefent.  
 
Dit pijlenschema ga je ook gebruiken voor een presentatie in les 4! 
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Een nieuw stedelijk gebied – Informatie zoeken en doelen stellen 

Je gaat nu met je groep op zoek naar informatie over de belangen van jouw groep. 
Het startpunt voor je zoektocht naar informatie is: 
 

www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com. 
 
Hier vind je basisinformatie en links naar websites die je verder kunnen helpen met 
het vinden van informatie. Achterin dit werkboek staat ook nog een bronnenlijst. 
 
Probeer bij het zoeken naar informatie het pijlenschema dat je deze les hebt 
gemaakt erbij te houden en beantwoord daarna de volgende vragen:  
 
Van welke ecosysteemdiensten maakt jouw groep gebruik? En op welke manier? 
 
1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op welke ecosysteemdiensten oefent jouw groep het meeste druk uit? En op welke 
manier? 

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welke doelen stel je op voor je eigen groep/ wat wil je bereiken als groep? 
Doel 1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doel 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doel 3: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

http://www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com/


24 
 

Welke andere groep gaat totaal andere doelen hebben, en welke ongeveer dezelfde 
denk je? En waarom? 
 
Groep met andere doelen: -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groep met gelijke doelen: -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Denk er vervolgens over na welke dingen je in de maquette wil hebben om je doelen 
waar te maken. 
 
Geef nu specifiek aan wat je denkt dat het effect is van deze doelen op de 
verschillende onderdelen in het pijlenschema uit opdracht 4.2. Door jouw doelen bij 
het pijlenschema te schrijven krijg je een goed overzicht met welke onderdelen van 
het ecosysteem je te maken krijgt. Ook zie je dan beter met welke andere groepen je 
veel zult gaan moeten overleggen. Let op! Volgende les moet je een elevator-pitch 
geven! 
 
Aan het begin van les vier lever je met je groep twee dingen in: 

1) Het pijlenschema waarop je de algemene invloed van je groep weergeeft, en 
het effect van de specifieke doelen die je gesteld hebt 

2) Een stappenplan met specifieke doelen die de belangen van je groep in het 
gebied behartigen 
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Les 4: Overlegles 
Deze les staat in het teken van overleg, dus zorg 
dat je goed gesmeerde stembanden hebt! Je hebt 
met je groepje een pijlenschema gemaakt en 
doelen opgesteld. Deze doelen ga je met je 
groepje nu ook aan de rest van de klas laten zien. 
Allereerst houd je een korte presentatie voor de 
klas, waarna je in meerdere overlegrondes 1 op 1 
gaat zitten met de andere groepjes. 

Presentatie “Elevator pitch” 

Als het goed is heb je in les drie doelen opgesteld en een pijlenschema gemaakt met 
de effecten van jouw doelen. Je krijgt nu met je groepje 4 minuten om dit kort aan 
de rest van de klas uit te leggen. Probeer de volgende dingen te noemen: 

- De algemene belangen van je groep 
- De specifieke doelen van je groep (hoe komt dit tot uiting op de kaart) 
- De effecten van die doelen op de ecosysteemdiensten 

Overleggen – Het Poldermodel 

Nu ga je met groepje in drie rondes overleggen met de andere groepjes, elke ronde 
duurt 15 minuten. Probeer tijdens dit kwartier eventuele vragen van de andere groep 
te beantwoorden, en opbouwende kritiek te geven aan de andere groep. Probeer 
ook samen tot een oplossingen te komen als jullie tegenstrijdige plannen hebben 
voor een bepaald onderdeel van het gebied. 

Als het eerste gesprek af is, ga je door naar het volgende gesprek enzovoort. 
Probeer tijdens de gesprekken ook de notities te maken. Schrijf per ronde op welke 
nieuwe/nuttige informatie je hoort, over welke punten discussie was, en wat de 
conclusie van die discussie was. Je kan ook één persoon aanstellen die de notities 
maakt, deze kan je dan later weer zelf overnemen. De gespreksrondes gaan volgens 
dit schema: 

 Het bedrijfsleven=BL  De waterschappen=WS 
De overheid=OH          Het natuurbeheer=NB 

Overlegronde   
1 OH-BL WS-NB 
2 OH-WS BL-NB 
3 OH-NB BL-WS 
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Overlegronde 1 met de groep________________ 
Nieuwe informatie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Discussiepunten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Overlegronde 2 met de groep ________________ 
Nieuwe informatie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Discussiepunten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Overlegronde 3 met de groep ________________ 
Nieuwe informatie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Discussiepunten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aanpassen van je plannen 
Met de nieuwe informatie en inzichten van de andere groepjes heb je nu nog een 
half uurtje de tijd om je plannen voor het gebied aan te passen. Teken op de kaart 
hieronder alvast je plannen in! Denk er nog eens goed over na, want de volgende les 

ga je echt bouwen! 
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Les 5: Maquette in de Maak I 
De afgelopen vier lessen heb je informatie opgezocht en overlegd met andere 
groepen. Nu is het tijd om te beginnen met het ontwerp van de maquette. Zorg 
ervoor dat je je pijlenschema en je voorbeeldkaart bij de hand hebt! 

Je gaat met de klas in drie rondes bouwen, elke ronde is weer opgedeeld in vijf 
stappen. 

Stap 1:  Elke groep laat op de voorbeeldkaart aan de rest van de groep zien 
waar ze een onderdeel willen hebben.  

Stap 2: Je mag 5 minuten overleggen om tot (gedeeltelijk) gezamenlijk ontwerp 
te komen. 

Stap 3: Lukt dat niet? Dan mogen de groepen met de hand stemmen welk 
ontwerp wordt gebruikt. Hebben twee ontwerpen evenveel stemmen? 
Dan mag de groep Overheid de knoop doorhakken. 

Stap 4: Teken met je klas de omtrek van het ontwerp in op de grote kaart. 

Stap 5: Als de beslissingen over het ontwerp zijn genomen, schrijf deze dan 
per   ronde kort op, en beschrijf ook de voor- en nadelen voor jouw groep. 

Ronde 1: Dammen en Dijken  
Dammen en dijken spelen een grote rol bij veiligheid, transport en de 
waterhuishouding! Denk ook aan sluizen, transport, en ruimte voor de rivier! 

Ontwerp beslissingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voordelen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadelen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ronde 2: Landbouwgrond, Visserij en Natuurgebieden 
Landbouw en visserij zijn belangrijk voor de economie, maar natuurgebieden kunnen 
niet ontbreken in een gezonde en prettige delta! Let op hoe je met de waterstand om 
gaat in de gebieden met landbouw en natuur! 

Ontwerp beslissingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voordelen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadelen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ronde 3: Stedelijke inrichting, fabrieken en waterzuiveringsinstallaties 
Plaats steden, fabrieken en zuiveringsinstallaties op handige plekken. Denk aan 
bereikbaarheid, leefbaarheid, en zorg dat er zo min mogelijk vuil water in de 
omgeving terecht komt. De waterkwaliteit moet goed blijven! 

Ontwerp beslissingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voordelen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadelen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Les 6: Maquette in de Maak II 
Vorige les heb je met de klas besloten waar alles wordt gebouwd. Nu ga je ook echt 
bouwen! De materialen die je hiervoor hebt zijn: 
- Papier - Staaldraad 
- Karton - Kippengaas 
- Hout  - Klei 
 
Je docent en de groep Overheid bepalen samen welke groep wat gaat bouwen. 
Probeer voor de verschillende typen bouwwerken ook verschillende kleuren te 
gebruiken. Hierdoor wordt de maquette overzichtelijker. Vul hieronder in welke kleur 
voor welke bouwwerken/functies worden gebruikt. 
 
Dijken en dammen: _______________ 
Natuurgebied: ___________________ 
Landbouw: ______________________ 
Stedelijk gebied: _________________ 
Fabrieken: ______________________ 
 
Maak aan het eind van deze les een foto 
van de maquette met je mobiel, schrijf 
hieronder ook kort op wat er al af is, en wat 
er nog af moet. 
 
Al af: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Moet nog af: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Les 7: Maquette in de Maak III 
Deze les ga je weer verder waar je vorige les gebleven was! Ga door met bouwen 
en vul eventueel nog het lijstje van les zes in. 
 
Ben je aan het eind van deze les tevreden met hoe de maquette eruitziet, of kunnen 
er nog dingen beter? Schrijf dat hieronder op: 
 
Goed: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kan beter: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maak een foto van de maquette, je kan deze nog gebruiken in de presentatie die je 
met je groepje volgende les moet geven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Les 8: Rijndelta 2.0 
 
Eindpresentatie 
Je hebt een hoop gedaan in de afgelopen acht lessen. Daarom ga je met je groep 
een presentatie geven over wat je allemaal hebt bereikt. Deze presentatie moet de 
volgende onderdelen bevatten: 

1. Je oorspronkelijke doelen, met de effecten a.d.h.v. het pijlennetwerk 
2. Hoe je met de andere groepen hebt samengewerkt 
3. Hoe je doelen te zien zijn in de afgemaakte maquette 

 
Je hebt nu drie kwartier om die presentatie voor te bereiden en te maken. Je 
presentatie moet 7 minuten duren! 
 
Het eindproduct: Een nieuwe delta 
Jullie hebben nu met de klas een nieuwe delta ontwikkeld. Op een oude kaart van 
het Rijndeltagebied is een nieuw stedelijk gebied ontstaan, compleet met 
landbouwgronden, natuurgebieden en waterwegen. Over sommige dingen waren 
jullie het direct eens, over andere delen is uren gediscussieerd. Maar jullie hebben 
als verschillende groepen samengewerkt om tot een oplossing te komen.  
 
Hopelijk heb je tijdens de lessen ook veel geleerd over alle interacties tussen de 
verschillende onderdelen van een ecosysteem, en hoe de mens daar gebruik van 
kan maken. Hoe de één niet zonder de ander kan, en hoe wij als mens zorgvuldig 
moeten omgaan met het ecosysteem. Niet alleen omdat de natuur iets moois is, 
maar ook om onszelf in leven te houden… 
 
Kijk nog eens goed naar de maquette. Wat zijn de dingen die je het meest zijn 
bijgebleven, over welke dingen heb je je verbaasd, en over welke dingen denk je nu 
anders dan eerst?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschrijf ook kort wat je mee zou willen geven aan de mensen die in de echte 
wereld doen wat jij nu in het klein hebt gedaan. Heb je nog tips of advies voor ze?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De belanghebbenden 
Hier vind je de belangen van de belanghebbenden in het stedelijke gebied. Net als in 
de echte wereld heeft iedere partij zijn eigen focus, deze focus kan deels overlappen 
met andere partijen. Sommige belangen van de partijen liggen op dezelfde lijn, 
andere staan juist lijnrecht tegenover elkaar. Voor meer achtergrondinformatie kun je 
kijken op de website: www.hetblauwehartvannederland.wordpress.com. 

De Overheid 
Deze groep is voor mensen die het overzicht kunnen bewaren, en onpartijdig 
kunnen oordelen over de belangen van de vele groepen in deze opdracht. 

De overheid is in de echte wereld de baas, en heeft vaak het laatste woord. Bij deze 
opdracht heeft deze groep daarom ook het overzicht over het uiteindelijke ontwerp 
van de maquette. Ook is ze verantwoordelijk voor de woon- en werkgelegenheden 
voor de mensen in het Rijndeltagebied. Deze groep moet tijdens het overleggen met 
de andere groepen vooral het belang van de gewone burger in de gaten houden. Het 
is bijvoorbeeld gaaf als er een enorme agrarische sector is, maar is er dan nog wel 
ruimte voor woningen en genoeg schoon drinkwater beschikbaar voor de inwoners?  

Focuspunten Overheid: 
• Wonen: De inwoners van het deltagebied hebben woningen en openbare 

ruimte nodig, het belangrijk dat er genoeg woningen zijn om deze mensen te 
huisvesten. 

• Werken: Welke banen zijn er te vinden in het deltagebied, kunnen de 
inwoners makkelijk reizen van werk naar huis? 

• Recreatie: de inwoners moeten zich ook kunnen vermaken, de natuur leent 
zich hier o.a. goed voor. 

• Algemene belangen inwoners: Alle belanghebbenden hebben hun eigen 
doelen, het is natuurlijk ook belangrijk dat de belangen van de normale 
inwoners worden nagestreefd. 

• Overzicht bij bouw maquette en geven doorslaggevende beslissingen: De 
overheid heeft uiteindelijk het laatste woord. Daarom moet ze zorgen dat alle 
groepen tijdens de bouw van de maquette eerlijk met elkaar omgaan. Als de 
groepen ergens niet uit kunnen komen, moet de overheid de doorslag geven. 
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Het Bedrijfsleven 
Deze groep is voor mensen die een goed gevoel hebben voor efficiëntie, die de 
juiste sectoren op de juiste plekken kunnen plaatsen, en die samen met andere 
groepen innovatieve oplossingen bedenken die zowel economie als 
ecosysteem in stand houden.  

Het bedrijfsleven zorgt voor een sterke economie in een gebied, biedt 
voedselproducten, en zorgt voor werkgelegenheid voor een deel van de inwoners 
van het Rijndeltagebied. De Rijndelta is een perfect gebied om gewassen te 
verbouwen, om te vissen, en om goederen te transporteren. Het is zaak de diensten 
die het gebied te bieden heeft zo goed mogelijk te gebruiken, om te zorgen dat de 
economie draaiende blijft. Let wel op, aan een grote landbouw-, visserij-, en 
transportsector zitten ook nadelen. Hierover zal je veel in gesprek moeten met de 
groepen Waterschappen en Natuurbeheer! 

 
 
Focuspunten Bedrijfsleven: 

• Landbouw: De landbouw is een belangrijke bron van voedsel en handel, het 
deltagebied is vruchtbaar. Er moet worden uitgezocht welke soorten 
landbouw/gewassen het voordeligst en duurzaamst zijn, en o.a. wat voor 
waterbeleid er dan nodig is. 

• Visserij: Ook de visserij is een belangrijke economische factor, bekijk welke 
soorten er gevangen kunnen worden, met welke technieken en hoe veel. 
Bedenk ook dat dijken en dammen invloed hebben op de visstand! 

• Transport: De transportsector is belangrijk voor de handel, er moeten 
(water)wegen worden aangelegd om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Welke vorm van transport is het goedkoopst en duurzaamst? 
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De Waterschappen 
Deze groep is voor mensen die het fijne willen weten van de chemische en 
fysische processen die zorgen voor schoon water in de waterkringloop. En dit 
weten te implementeren tussen de belangen van de andere groepen in het 
project. Ook moet je afwegingen kunnen maken tussen veiligheid, transport en 
natuurbeleid als het om het dijkbeheer gaat. 

De waterschappen in Nederland zijn bestuurlijke groepen die terug gaan tot de 16e 
eeuw. Dat is natuurlijk niet gek, want Nederland is innig verstrengeld met al het 
water. De waterschappen regelen een groot deel van de watercyclus. Ze moeten 
ervoor zorgen dat er genoeg schoon drinkwater is, dat oppervlaktewater niet te 
vervuild is, en dat het geproduceerde afvalwater ook weer wordt gezuiverd. Een 
belangrijke taak dus, om de bevolking en de omgeving gezond te houden. Een ander 
onderdeel is het dijkbeheer. Dijken zorgen voor veiligheid tegen het water, maar 
leveren ook praktische problemen op voor migrerende vissen en transportschepen. 
Veel gesprekken met het bedrijfsleven zullen waarschijnlijk moeten worden gevoerd 
om het belang van deze watercyclus duidelijk te maken. Je zal waarschijnlijk veel 
doelen delen met de groep natuurbeheer. 
 

 
 
Focuspunten Waterschappen:  

• Drinkwater: Er moet voor gezorgd worden dat er genoeg schoon drinkwater 
beschikbaar is voor de inwoners van het gebied. Let dus op zowel op de 
biologische als chemische verontreiniging van het water, en zuiver het waar 
nodig. 

• Afvalwater: Ook moet het geproduceerde afvalwater weer worden gefilterd 
voordat het terug de omgeving in kan. Hier zijn ook riolering en 
zuiveringsinstallaties voor nodig. 

• Dijkmanagement: De veiligheid van de burgers is ook erg belangrijk, dijken 
spelen hierin een grote rol. Maak goede afwegingen tussen de veiligheid van 
de inwoners en het effect op transport en ecosysteem.  



37 
 

Het Natuurbeheer 
Deze groep is voor mensen die zich willen verdiepen in de interacties tussen 
voedselwebben, habitats, en de invloed van de mens. Maar dus ook hoe de 
invloed van de mens zo min mogelijk negatieve gevolgen heeft voor het 
rivierdeltaecosysteem. 

In het Rijndeltagebied zijn veel verschillende habitats te vinden met allerlei dier- en 
plantsoorten, sommigen komen nergens anders voor. Deze habitats en 
voedselwebben worden echter steeds meer verdrongen door menselijke factoren. 
Men wil steden bouwen, landbouwgrond maken en vis vangen. Natuurbeheerders 
moeten ervoor zorgen dat dit binnen de perken gebeurt, zodat er ook nog ruimte 
overblijft voor flora en fauna. Ook moet het rivierdelta ecosysteem niet overbelast 
raken door te veel schadelijke stoffen, nutriënten of barrières. Met een beperkte 
ruimte moet je het belang van het rivierdelta ecosysteem vooral aankaarten bij de 
gemeente en het bedrijfsleven. Met de waterschappen valt dan waarschijnlijk weer 
beter samen te werken om plekken te creëren voor waterzuivering, natuur en 
recreatie. 
 

 
 
Focuspunten natuurbeheer:  

• Natuurgebieden: Een grote zorg is dat natuurgebieden een gezonde flora en 
fauna hebben, en verschillende habitats met veel dier en plantsoorten. 

• Natuur in normaal gebied: Even belangrijk zijn de ecosystemen die niet in 
natuurgebieden liggen. Hoe kunnen deze, ondanks de grote menselijke druk, 
toch nog gezond blijven. Hoe kan het effect van landbouw en visserij etc. 
worden beperkt? 

• Waterpeil: Het waterpeil is van groot belang voor zowel natuur als boeren, 
maar ook voor de veiligheid in de stad. Hier moet dan ook een plan voor 
worden bedacht. 


