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Afdeling V  
Algemene administratie en boekhouding 
In afdeling V is de algemene administratie van het 
NLWKN ondergebracht, inclusief financiën en boek-
houding, personeelszaken, communicatie en ICT. Deze 
afdeling fungeert als interne dienstverlener voor de ver-
schillende afdelingen. Zij levert de grondslagen voor de 
costaccounting, zodat alle afdelingen kostenefficiënt 
kunnen werken. 

Afdeling VII 
Natuurbescherming op deelstaatniveau (afgestemd)
De zogenaamde Landesweiter Naturschutz werkt voor de 
gehele deelstaat grondslagen voor natuurbescherming en 
landschapsonderhoud uit en adviseert natuurbeschermings- 
en andere instanties en het algemene publiek, onder meer 
via technische publicaties. Daarnaast is afdeling VII verant-
woordelijk voor de documentatie over de beschermde gebie-
den en worden taken verricht op het gebied van de nationale 
vogelbescherming. Inventarisaties van de inheemse flora en 
fauna en hun habitats genereren het uitgangsmateriaal voor 
onder meer programma’s ter bescherming van soorten en 
biotopen, de landschapsplanning en de regeling betreffende 
ingrepen op natuur en landschap, rode lijsten en EU-rappor-
tageverplichtingen (Natura 2000, agromilieuprogramma‘s). 
Daarnaast worden controlerende taken in de internationale 
soortenbescherming verricht.  

Afdeling VI  
Vergunningsprocedures op het gebied van waterbeheer
In afdeling VI worden de meest uiteenlopende vergunnings-
procedures doorlopen. Daarbij gaat het in het bijzonder om 
de kust- en hoogwaterbescherming, de verruiming van wa-
terwegen om publieke of private infrastructuur te creëren of 
wateren terug te brengen in natuurlijke staat, de monitoring 
van stuwdammen en het verlenen van vergunningen voor 
industriële afvalwaterlozingen en wateronttrekkingen. Van-
wege het bovenlokale belang gaat dit vaak gepaard met uit-
gebreide publieke inspraakprocedures.

Afdeling IV 
Regionale natuurbescherming
Afdeling IV werkt vanuit vier regiokantoren. De verant-
woordelijkheid voor de coördinatie van deze afdeling 
ligt bij de directie in Hannover. Tot de kerntaken van 
afdeling IV behoort de technische advisering van o.a. 
de lagere natuurbeschermingsinstanties en lokale ac-
toren over Natura 2000, het Europese netwerk van 
beschermde gebieden. Daaronder valt ook de regi-
onale ondersteuning bij de managementplanning en 
bij procedures betreffende beschermde gebieden. In 
de eigen terreinen worden onderhouds- en ontwik-
kelingsmaatregelen uitgevoerd, o.a. vanuit de drie 
natuurbeschermingsstations. Er worden regionale 
natuurbeschermingsprogramma‘s, bij verdrag vastge-
stelde natuurbeschermende maatregelen en soortbe-
schermingsprojecten georganiseerd en uitgevoerd. In 
de hele deelstaat lopen diverse Life-projecten, waar-
onder beschermingsprojecten voor veengebieden en 
weidevogels. 

Hoofdkantoor van het NLWKN in Norden



Het oliebestrijdingsschip Leyhörn tijdens een oefening

Afdeling III 
Waterbeheer en stroomgebiedsmanagement
Afdeling III ontwikkelt onder meer vaktechnische grond- 
slagen voor de hoogwaterbescherming. De onder afdeling 
III vallende Gewässerkundliche Landesdienst beheert een 
effectief meetnet en beschikt over milieulaboratoria voor 
grond-, oppervlakte- en regenwater ter verzameling van 
hydrologische, biologische en chemische gegevens. Deze 
dienen als basis voor de planning en besluitvorming in het 
waterbeheer en ter informatie van het publiek. Een ander 
speerpunt is de implementatie van richtlijnen, zoals de 
Europese Kaderrichtlijn Water, de Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie en de Richtlijn Overstromingsrisico‘s. Ook meting 
en advisering ter bescherming tegen straling behoren tot 
de taken van het NLWKN. Tevens monitort afdeling III afval-
waterlozingen van grote productie- en industriële bedrijven 
op oppervlaktewater. Tot slot valt ook het onderzoekssta-
tion Forschungsstelle Küste met de stormvloedwaarschu-
wingsdienst onder afdeling III, evenals de dienst hoogwa-
tervoorspelling.

Er worden regelmatig watermonsters genomen en onderzocht

Waterkering in Hitzacker

Het NLWKN werkt strikt volgens de beginselen van goed fi-
nancieel beheer. Het behoort tot de eerste deelstaatinstanties 
die - naast de gebruikelijke bedrijfsadministratie - met een 
kosten- en prestatievastlegging werken. Het bedrijfsconcept 
wordt gecompleteerd met een decentrale organisatie. De 
directie, gevestigd in Norden met een bijkantoor in Hannover, 
richt zich op sturingsvraagstukken en op het uitzetten van 
de strategische koers. De operationele activiteiten op lokaal 
niveau worden verricht vanuit de elf regiokantoren, verdeeld 
over vijftien locaties in de hele deelstaat. Daarmee wordt ge-
waarborgd dat het bestuur voldoende op de hoogte is van 
regionale belangen en bijzonderheden.

Het NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz) werkt sinds 2005 voor 
de deelstaat Nedersaksen. Na een bestuurlijke reorganisa-
tie werden dat jaar voor het eerst in Duitsland de deelstaat- 
taken voor waterbeheer en natuurbescherming bij één organi-
satie ondergebracht. Door deze bundeling van verschillende 
disciplines kunnen projecten van tevoren beter worden afge- 
stemd en efficiënt en kosteneffectief worden uitgevoerd.

Het NLWKN en zijn taken
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In de gehele deelstaat aanwezig:  
het NLWKN is te vinden in elf regiokantoren 
op vijftien locaties.

Afdeling I   
Exploitatie en onderhoud van waterbouwkundige werken en 
wateren in deelstaatbeheer, bestrijding van calamiteiten als 
gevolg van gevaarlijke stoffen 
Afdeling I van het NLWKN verricht het onderhoud van meer dan 
1.000 kilometer aan kanalen en rivieren, die onder de onder-
houdsplicht van de deelstaat vallen. Daarnaast is deze afdeling 
verantwoordelijk voor hoogwater- en kustbeschermings-const-
ructies, zoals stormvloedkeringen en duinen aan de kust en op 
de Oost-Friese eilanden. Op waterwegen met een scheepvaart-
functie wordt de bevaarbaarheid gewaarborgd en worden brug-
gen en sluizen bediend. Bij zijn onderhoudswerkzaamheden ga-
randeert het NLWKN niet alleen de  waterafvoer, maar weegt het 
ook de ecologische belangen en de doelstellingen van de EU-
Kaderrichtlijn Water mee. Een bijzondere milieutaak is de bestrij-
ding van ongevallen met olie en andere schadelijke stoffen langs 
de kust. De betreffende regiokantoren beschikken over schepen 
en apparatuur om de ecologische gevolgen van ongevallen in de 
waardevolle Waddenzee tot een minimum te beperken. Dat gaat 
natuurlijk niet zonder geëngageerde medewerkers.

Afdeling II  
Planning en bouw van waterbouwkundige werken 
en wateren 
Afdeling II is verantwoordelijk voor de planning, (verdere) uit-
bouw en natuurvriendelijke inrichting van deelstaatwateren en 
constructies als dijken, duinen, sluizen, stormvloedkeringen en 
stuwen. Voor de uitvoering van waterbeheerprogramma’s inzake 
de kust- en hoogwaterbescherming en de natuurvriendelijke in-
richting van wateren worden concepten getoetst en worden sub-
sidies toegekend aan initiatiefnemers. Afdeling II staat ervoor ga-
rant dat onder deelstaatbeheer verrichte bouwwerkzaamheden 
op een kwalitatief hoogwaardige en financieel en ecologisch ver-
antwoorde wijze worden uitgevoerd en dat de deelstaat steeds 
voldoende technische kennis in huis heeft voor de beoordeling 
van waterstaatkundige maatregelen. De bouwuitvoering wordt in 
de regel uitbesteed aan particuliere bedrijven, zodat het NLWKN 
ook een belangrijke rol speelt als opdrachtgever.


