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Praktisch

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Mentimeter

Ga naar www.menti.com

Voer toegangscode 99 06 749 in

http://www.menti.com/


Vraag je je in je werk wel eens af wanneer hebben 

we een goede biodiversiteit bereikt?

vaak, soms, nooit

Wat houdt voor jou een goede biodiversiteit in?

Open vraag

Mentimetervraag



Waarom de wet 

five?

Biodiversiteit leeft bij HDSR!

- Nieuw thema: maar wat is biodiversiteit?

We doen al veel voor biodiversiteit…

… en willen dat zichtbaar maken

.. en nog meer samenwerken
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Zomaar vier voorbeelden waarbij 

beheer het verschil maakt

Groenbestek RWZI: incl 

monitoring biodiversiteit

Beheer watergangen en 

natuurvriendelijke oevers

Waterberging Grecht 

voor Weidevogels
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We doen dus al veel…

… en willen dat zichtbaar maken en anderen inspireren!

Maar biodiversiteit is complex. Wanneer zijn we er?

We willen een “big five million” aan soorten hebben!

We starten met deze 5 icoonsoorten:

Samengevat



Met dank aan Michel de Beer, Lex Lieftinck, De vlinderstichting, 

Gaiazoo en Natuurwerkgroep Nieuwegein voor de foto’s

The Wet Five van ons waterschap
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Welke icoonsoort raakt jouw werk?

Heb je goede ideeën hoe je in jouw werk the wet five kunt 

versterken?

Mentimetervraag



De Wet Five werkt…

Maar behoefte aan meer…



Biodiversiteit in de watergang



Van slechte naar goede 

waterkwaliteit –

hoe ziet dat er uit? 

Leefbaar water voor mens, plant en dier, nú en in de toekomst

Voorbeeld veenweide gebied

Biodiversiteit in de watergang

Laag Zichtbaar Levendig



Van slechte naar goede 

waterkwaliteit –

hoe ziet dat er uit? 

Leefbaar water voor mens, plant en dier, nú en in de toekomst

Voorbeeld stedelijk gebied

Leefbaar water voor mens, plant en dier, nú en in de toekomst

Huidig: Lange termijn:2027:

50% laag
gemiddeld 

zichtbaar

> 80% 

levendig 

Biodiversiteit in de watergang
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Tot slot

Zijn er vragen? Of heb je suggesties voor het gebruik van de 

Wet Five, de streefbeelden of de planten zoekkaarten? 



Kijk ook eens op

www.destichtserijnlanden.nl


