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Betreft : Natuur en Drinkwater 

Datum : December 2018 

 

NATUUR EN DRINKWATER 

 

Relatie drinkwater en natuur 

Als drinkwaterbedrijf heeft Vitens belang bij schone, beschikbare en goed beschermde bronnen, zowel 

nu als in de toekomst. Vanuit de drinkwaterwet hebben we zorgplicht voor de bescherming van onze 

bronnen. Om dit te bereiken zetten we in op duurzame functiecombinaties. De functiecombinatie 

drinkwater-natuur is in de waterwingebieden het meest effectief. Een natuurlijke inrichting biedt een 

goede bescherming van onze natuurlijke bronnen. Naast bescherming van onze bronnen biedt natuur 

in waterwingebieden omwonenden een plaats voor recreatie en natuurbeleving. 

 

Maar ook de omgeving van onze waterwinningen is belangrijk. Ons product, drinkwater, wordt in het 

infiltratiegebied gefilterd door de bodem. Schoon grondwater vraagt een schone bodem en dus een 

schone leefomgeving. In het grondwaterbeschermingsgebied en intrekgebied is het van belang om 

negatieve externe invloeden zoveel mogelijk te beperken. Daarom zetten wij ons, samen met onze 

gebiedspartners, in om te zoeken naar mogelijkheden voor grondgebruik waarbij negatieve effecten 

op de bodem en het water beperkt zijn. Zowel drinkwater als natuur hebben belang bij een robuust 

watersysteem (voldoende water van goede kwaliteit), natuurlijk beheer en continuïteit/stabiliteit in de 

omgeving (het intrekgebied) voor de lange termijn. Vanuit dit gezamenlijk belang kan bredere 

samenwerking in de omgeving worden ingezet om voor nu en de toekomst een robuust watersysteem 

te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld door combinaties van extensieve functies. 

 

Inzet Vitens 

Vitens werkt hard aan de combinatie natuur en drinkwater. Dit doen we vanuit het mandaat dat ons is 

gegeven vanuit de drinkwaterwet. Dit betekent dat: 

- onze inzet op natuurontwikkeling is gerelateerd aan drinkwaterwinning c.q. de kwantiteit en 

kwaliteit van het grondwater; de bron van het drinkwater; 

- we dit doen in directe samenspraak en samenwerking met onze omgeving en stakeholders; 

- we kijken naar optimalisatie op systeemniveau, zolang dit een positieve bijdrage levert aan de 

drinkwatervoorziening. 

 

Hoe wij dit doen, staat hieronder beschreven.  

 

Wat doen we al? 

Natuurontwikkeling op eigen terreinen 

Vitens beheert ruim 3000ha aan waterwingebieden waarvan 225ha in de provincie Utrecht. De 

inrichting van de waterwingebieden sluit aan bij het omliggende landschap; bos, heide, moeras, 

houtwallen of bloemrijke hooilanden. In meer agrarisch gebied zijn de waterwingebieden door hun 

bloemenrijkdom vaak stapstenen en uitwijkplaats voor onder andere vlinders, bijen en andere 

insecten. 

 

Het beheer van de gebieden richt zich op het bereiken en instandhouden van de natuurdoelen. Om dit 

beheer goed te organiseren stelt Vitens beheer- en monitoringsplannen op. Vitens heeft hiervoor twee 

ecologen in dienst en zes terreinbeheerders die het dagelijkse beheer coördineren en uitvoeren. 
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Natuurlijk ingerichte winlocaties 

Bij al onze bouwwerkzaamheden houden wij nadrukkelijk rekening met de natuur in onze gebieden. 

Uiteraard houden wij ons aan de Wet natuurbescherming. Maar Vitens legt de lat hoger dan de 

wettelijke vereisten. Op diverse locaties waar wij (ver)bouwen, besteden we veel aandacht aan de 

inpassing in het landschap en de meerwaarde voor natuur; dit noemen we natuur inclusief bouwen. 

We nemen de verantwoordelijkheid voor natuur en biodiversiteit op onze terreinen. Dit vinden wij 

onze vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid. Recente voorbeelden van onze aanpak 

zijn de winningen Vechterweerd (Overijssel) en Van Heek (Gelderland). 

 

Functiecombinaties 

Ook in de omgeving van onze winningen zoeken wij naar mogelijkheden om een positieve bijdrage te 

leveren aan het watersysteem en de biodiversiteit. Zo ondernemen we een aantal projecten in 

samenwerking met andere (natuur)partijen. 

- Leersumse Eng 

In Leersum is in samenwerking met Staatsbosbeheer het oude cultuurlandschap van de 

Leersumse Eng hersteld. Maisvelden maken plaats voor natuurakkers waardoor leefgebied 

ontstaat voor diverse icoonsoorten uit het provinciaal natuurbeleid. De recreatiemogelijkheden 

worden uitgebreid en leefbaarheid vergroot op deze flank van Utrechtse heuvelrug. 

- Lizard Lane 

Bij Soestduinen wordt met een groot aantal gebiedspartners gewerkt aan de Lizard Lane; een 

heidecorridor over het terrein van onder andere Vitens en de gemeente Soest. Een essentiële 

schakel in het natuurnetwerk die de natuurgebieden van Vliegbasis Soesterberg (Utrechts 

Landschap) en de Vlasakkers (Rijksvastgoedbedrijf) gaat verbinden. Onderdeel van het plan is 

de aanleg van een aantal faunapassages onder gemeentelijke en provinciale wegen. Er wordt 

hierbij samengewerkt met Utrechts Landschap, provincie Utrecht, gemeente Soest, 

Rijksvastgoedbedrijf en TenneT. 

 

Stedelijke natuur 

Een aantal winningen van Vitens ligt in stedelijk gebied. Vitens zet zich in om de waterwingebieden en 

de omgeving aantrekkelijk te maken voor omwonenden. Dit doen we door natuurontwikkeling in deze 

gebieden te stimuleren en mogelijkheden voor recreatie te creëren. 

- Leidsche Rijn 

De winning Leidsche Rijn is in de loop der jaren geheel omsloten geraakt door bebouwing. 

Vitens streeft ernaar dit parkachtig gebied vrij toegankelijk te laten zijn voor diverse 

doeleinden. Naast deze praktische invulling is Vitens deelnemer aan het “placemaking” proces 

van gemeente, omwonenden en belangenorganisaties. Het park fungeert als groene long in 

een sterk verstedelijkt gebied. 

- Waterwinpark Zeist 

In een uitgebreid burgerparticipatietraject is door de gemeente Zeist, Vitens en omwonenden 

gewerkt aan een groen hart in een wijk in Zeist. Het is een functioneel groen park als 

uitloopgebied voor de aanliggende woonwijken en de basisschool die aan het park grenst. 

- Herinrichting terrein Nieuwegein 

De nieuwbouw van productielocatie Nieuwegein is aangegrepen voor een meer natuurlijke 

inrichting van de omgeving van de winning; poelen, bloemrijkgrasland en bosschages.  

 

Omgevingseffecten verkleinen 

Het onttrekken van grondwater aan het watersysteem heeft effecten in de omgeving. Vitens streeft er 

altijd naar deze effecten zo klein mogelijk te houden. In sommige gevallen is het toch wenselijk om 

ingrepen in de omgeving te doen om deze effecten te minimaliseren. Vitens neemt hier haar 

verantwoordelijkheid in.  
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Een aantal voorbeelden: 

- VPC 

Sinds de jaren negentig geeft Vitens uitvoering aan het project VPC, vervangende 

productiecapaciteit. De inzet hiervan is winningen die een negatief effect hebben op het 

bereiken van natuurdoelen te verminderen in onttrekkingscapaciteit of zelfs geheel te sluiten. 

Zo zijn in de afgelopen periode de winningen Baarn en Soest beëindigd. Met het recent 

vergunnen van de locatie Blokland is aan dit langdurige proces invulling gegeven. 

- Oostelijke Vechtplassen 

In afstemming met provincies, waterschap, gemeenten en terreinbeheerders heeft Vitens 

besloten de onttrekkingshoeveelheid van de winning Loosdrecht te verminderen. Doel hiervan 

is meer kwel naar het Natura2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen te laten stromen. 

- Natuurlijk grondwaterpeil 

Om de effecten van waterwinningen te verkleinen heeft Vitens op meerder locaties 

infiltratieplassen aangelegd. Hiermee wordt de grondwatervoorraad aangevuld en de effecten 

van de waterwinning verkleind. 

 

Wat gaan we doen? 

De drinkwatervraag in de provincie Utrecht stijgt. Dat betekent dat Vitens samen met de provincie 

zoekt naar nieuwe locaties voor het winnen van drinkwater. Er zijn momenteel vier locaties in beeld 

waar Vitens een nieuwe winning wil realiseren of bestaande winningen wil uitbreiden (Schalkwijk, 

Eemdijk, Groenekan en Utrechtse Heuvelrug). Vitens heeft met de provincie Utrecht afgesproken bij 

deze ontwikkelingen maximaal te zoeken naar meekoppelkansen. Hierbij zijn natuurontwikkelingen 

maar ook energieopgave, extensivering van landbouw en cultuurhistorie nadrukkelijk in beeld. Om de 

meest ideale ruimtelijke inrichting van deze gebieden te bereiken, start Vitens in samenwerking met 

de provincie gebiedsprocessen waar betrokkenen nadrukkelijk worden gevraagd te participeren. 

 

Zoals is afgesproken zal Vitens een aantal projecten opzetten voor natuurontwikkeling. Groenekan is 

daarbij als zeer kansrijk genoemd en inmiddels is het gebiedsproces opgestart (2018).  

 

Gebiedsprocessen 

Groenekan 

In 2018 is op initiatief van Vitens gestart met het gebiedsproces Groenekan. Met meerdere 

stakeholders zijn er gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke gebiedsopgaven er 

gekoppeld kunnen worden aan de opgave voor het drinkwater (waterkwaliteit en 

waterkwantiteit). In 2019 zal dit traject worden vervolgd, waarbij met name ook aandacht is 

voor de gebiedsprocessen die in het gebied al spelen of gespeeld hebben. 

  

Schalkwijk, Eemdijk en Utrechtse Heuvelrug 

Vanaf 2019 zal Vitens het initiatief nemen om gebiedsprocessen voor deze gebieden op te 

zetten. De aanpak gaat hand in hand met de activiteiten voor het realiseren van een nieuwe 

winning of de uitbreiding van een bestaande winning. Omgevingspartijen worden nadrukkelijk 

opgezocht om hierin te participeren. 

 

Vervolg van gebiedssamenwerking op Utrechtse Heuvelrug met Nationaal Park en Provincie Utrecht 

Samen met de provincie en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft Vitens in november 2018 twee 

bijeenkomsten georganiseerd om te verkennen waar de grootste kansen liggen voor een verbetering 

van het watersysteem van de Heuvelrug. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk tot projecten voor 

de heuvelrug te komen. De bijeenkomst in juni over Natuur en (drink)water, georganiseerd vanuit het 

Nationaal Park samen met de Provincie en Vitens, gaf hernieuwde energie. We hebben afgesproken 

dat we gaan kijken naar het watersysteem, in het verlengde van de ambities van het Nationaal Park 

en de provincie Utrecht ten aanzien van een robuust watersysteem. Groenekan is ook daar als 



 

 

 

 

 

 

Notitie 
 

 4 

kansrijk benoemd en zoals hierboven genoemd is daar het gebiedsproces gestart. Een gezamenlijk 

belang van betrokken partijen is het in standhouden en versterken van het watersysteem van de 

Heuvelrug, zodat het voor diverse functies benut kan worden. De mogelijkheden voor het vasthouden 

van water is hier een wezenlijk onderdeel in. Dit kan voordelen opleveren voor diverse functies, 

waaronder drinkwater.  

 

Samenwerken 

Vitens werkt met veel partijen samen aan natuurontwikkeling, natuurbeheer en natuureducatie. 

- Icoonsoorten natuurbeleid van de provincie Utrecht 

Op verzoek van de provincie Utrecht vindt op Soestduinen een beheermaatregel voor aantal 

korstmossoorten plaats.  

- Woudenberg 

Bij Woudenberg werkt Vitens op verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe mee aan een meer 

natuurlijke watergang over het waterwingebied. 

- IVN Bunschoten 

Voor de Westdijk bij Eemdijk is nauw contact met natuurorganisatie IVN-Bunschoten. IVN-

Bunschoten telt maandelijks de vogels op de Westdijk; wij hebben het boekje ter ere van 200 

maanden tellen gefinancierd. Op hun verzoek worden aanpassingen aan het waterpeil 

getroffen ten behoeve van de vogels. 

- Tull en ’t Waal 

Delen van het puttenveld in Tull en ’t Waal worden in samenwerking met de lokale 

weidevogelwerkgroep verbeterd voor weidevogels. 

- Soestduinen 

Onze oude waterkelders- en reservoirs   worden niet gesloopt maar ingericht voor diverse 

soorten overwinterende vleermuizen. Vleermuiswerkgroepen doen daar wintertellingen. Voor 

o.a. deze locatie werken we – naast de reguliere aannemer – samen met de 

landschapsbeheerploegen. 

- Diverse natuurwerkgroepen 

Op veel locaties werkt Vitens samen met vrijwilligers die op diverse terreinen vlinders, vogels 

en paddenstoelen monitoren. 

- Natuureducatie 

Samen met IVN verzorgt Vitens gastlessen voor natuureducatie op haar terreinen. 

- Green Deal Infranatuur 

Vitens neemt deel aan de Green Deal Infranatuur. Een samenwerkingsverband om meer 

aandacht te vragen voor natuur langs infrastructurele elementen. Als kennisnetwerk wordt 

gewerkt aan vier thema’s; Aanbestedingen, Business cases, Omgevingsmanagement en Wet- 

en Regelgeving. Daarnaast is het doel met eigen voorbeeldprojecten – zoals lizard lane - 

andere bedrijven te inspireren om mee te doen. www.infranatuur.net 

 

 

 




