
Maatregelen ecologische  
waterkwaliteit en natuur



Een betere ecologische waterkwaliteit en natuur
Om de ecologische waterkwaliteit en natuur in de rijkswateren te herstellen, te verbeteren en  
te beschermen, neemt Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. We werken daarvoor intensief 
samen met samenwerkingspartners door het hele land. Zo zorgen we voor een schone, gezonde, 
groene en prettige leefomgeving voor mensen, planten en dieren.

Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit en de natuur is voor Rijkswaterstaat een belangrijke taak die ons continu bezighoudt. 
De kwaliteit van de Nederlandse rijkswateren staat namelijk voortdurend onder druk door factoren van buitenaf. Zo hebben noodzakelijke 
ingrepen als de aanleg van dammen, het verruimen van vaargeulen en landwinning bijvoorbeeld ook impact op de waterkwaliteit.      
Vanuit drie programma’s treffen we gezamenlijk maatregelen om de ecologische waterkwaliteit in ons land aan te pakken: Natura 2000, 
Kaderrichtlijn Water en de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Deze programma’s streven hetzelfde doel na: een goede ecologische 
waterkwaliteit en natuur, ook boven en langs het water. De focus van de afzonderlijke programma’s ligt steeds op net andere aspecten  
en ze zetten andere maatregelen in om dit doel te bereiken. Dat kunnen tastbare maatregelen zijn, maar ook het maken van afspraken.  
Alle maatregelen samen zorgen voor een verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de natuur in en om het water. Zowel op de korte  
als de lange termijn.

Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden dat is gericht op het beschermen en herstellen van plant- en diersoorten  
die hier van nature voorkomen. Rijkswaterstaat stelt voor Nederlandse Natura 2000-gebieden beheerplannen op of draagt daaraan bij. 
In de Kaderrichtlijn Water heeft Nederland met de Europese Unie afgesproken dat de ecologische waterkwaliteit in Europa in 2027 op orde is. 
Rijkswaterstaat neemt daarom tot eind 2027 diverse maatregelen in de Nederlandse rijkswateren. We leggen bijvoorbeeld natuurvriendelijke 
oevers en vispassages aan. Deze maatregelen geven een stevige impuls aan de natuur en ecologische waterkwaliteit. Toch is het werk met 
de afronding van dit programma in 2027 nog niet klaar. 
Het nationale programma Programmatische Aanpak Grote Wateren is een aanvulling op Nederlandse implementatie van de Europese 
richtlijnen. Tot 2050 zijn er extra maatregelen nodig om de rijkswateren toekomstbestendig te maken. Binnen de Programmatische  
Aanpak Grote Wateren werkt Rijkswaterstaat samen met Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan een  
pakket van maatregelen dat gericht is op de aanleg en de verbinding van leefgebieden. En op het terugbrengen van de natuurlijke  
dynamiek van het water en de ecologische processen die daarbij horen tot 2050. In dit programma nemen we ook de  
klimaatveranderingen mee.

Elk gebied vraagt om maatwerk. We kijken daarom voor elk gebied welke specifieke maatregelen we kunnen nemen.  
Daarbij putten we onder meer uit de oplossingen die in deze map terug te vinden zijn. 

Wil je meer weten over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat op het gebied van de ecologische waterkwaliteit en natuur?  
Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/waterkwaliteit 

www.rijkswaterstaat.nl/waterkwaliteit
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