
Uitvoeringsagenda 2015
Herstelagenda prw, krw, n2000

Strategie 7. Eems-Dollard estuarium Strategie 9. Omgaan met externe effecten 

Beheer

Overig

Strategie 8. Duurzaam Waddentoerisme Werelderfgoed

(1e aanspreekpunt Michiel Firet) (aanspreekpunt Martijn de jong)

(1e aanspreekpunt programmamanager)

(1e aanspreekpunt programmamanager)

(1e aanspreekpunt taco vd heiligenberg)

36 Procesbegeleiding EenE in 
balans

Procesbegeleiding Economie en Ecologie in Balans ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ H. Smit 
06-51526332

37 Monitoringsconcept inregrale 
monitoring Eems-Dollard

Procesbegeleiding Waddenacademie ontwikkeling 
integraal concept, mede-opdrachtgever samen met E&E, 
GSP

◙ M. Firet 
06-12961898

38 MIRT/IMP/systeemherstel Inhoudelijke ondersteuning MIRT proces. ◙ ◙ ◙ H. Sas 
06-53193495
M. Firet
06-12961898

39 Slimmer met slib Verkennen/definiëren follow-up innovatieprogramma 
Slimmer met slib 

◙ ◙ ◙ Uitwerking vraag 
EenE en GSP

nader in te 
vullen

40 Verbeteren leefgebieden 
randen van Eems-Dollard

Ontwikkelen integraal beeld habitatherstel ◙ M. Firet 
06-12961898

41 Ondersteuning verwijdering 
Griesberg

Advisering sessie nuttige aanwending Griesberg ◙ ◙ Onderdeel van 
KRW-programma

R. Lanters 
06-21515434

42 Verkenning slibhuishouding 
Eems-Dollard

Binnen de KRW maatregel ‘Onderzoek slibhuishouding 
Eems-Dollard’ wordt gekeken naar de belasting als gevolg 
van baggerwerkzaamheden (vaargeulen, havens) op de 
verspreiding van slib

◙ Onderdeel van 
KRW-programma

C. Schmidt 
(KRW/RWS)

48 Effecten op natuurherstel Agenderen ism Waddenacademie kennisvragen effecten 
externe invloeden op natuurherstel en duurzaam gebruik 
Waddenzee. 

◙ M. de Jong
06-52323874

49 Beheerraad Bemensing beheer Secretariaat beheerraad ◙ Programma-
manager

50 Samenwerkingsagenda beheer Secretariaat Opdrachtgeverscollectief ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Onderdeel 
Samenwerkingsagenda 
beheer

Programma-
manager

51 Ondersteuning evaluatie 
en beleidsverkenning 
Structuurvisie

Trekker (neutrale) beleidsverkenning rol en ambitie Rijk 
(parallel aan evaluatie)

◙ Programma-
manager

52 Leren door doen Organiseren van feedback en uitdragen van ‘leren door 
doen’–ervaringen – informatie en communicatie over 
onderzoeksresultaten en ervaringen

◙ Zie leerstrategie 
paragraaf 5.3

L. Huzen 
06-27047657

43 Ontwikkeling strategie en 
bundeling

Ondersteunen ontwikkeling strategie en inzet capaciteit 
programmalijnen Duurzaam Waddentoerisme

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Mede onderdeel 
van de 
Samenwerkingsagenda

T. vd 
Heiligenberg
06-55192353

44 Faciliteer ondernemers Toolbox 
Werelderfgoed

Ondersteuning beleving Wereldgoed (Sjon de Haan) ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ S. de Haan
06-19712 309

45 Actieprogramma vaarrecreatie Programma-management en communicatie ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Onderdeel 
Samenwerkingsagenda 
beheer

K. Uittenbosch
06-52586346

46 Ondersteunen kansen 
trilateraal: Foundation, 
sustainable tourisme, Prowad

In gezamenlijk team bijdrage PRW te onderzoeken ◙ ◙ T. vd. 
Heiligenberg 
(gez. team olv 
Bijlsma)

47 Uitwerking Rijke Waddenkust Te verkennen in overleg met provincies ◙ ◙ ◙ nader in te 
vullen
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strategie 1. 
verduurzaming visserij en natuurherstel

strategie 3. 
Vogels: flyway en verbeteren broedsucces

Strategie 5. 
Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit

(1e aanspreekpunt ronald lanters) (1e aanspreekpunt taco vd heiligenberg) (1e aanspreekpunt Floris van bentuM)

1 Begeleiding  
mosseltransitie ‘light’

Secretaris Bestuurlijk overleg en projectgroep, 
2x p/j Bestuurlijk Overleg 

◙ ◙ ◙ ◙ S. Morel

2 Innovatie in de mosselsector Nader in te vullen. CWN komt in overleg met sector tot 
een voorstel

◙ ◙ ◙ nader in te vullen

3 Uitwerking afspraken Viswad Uitwerking uitvoeringsorganisatie en begeleiding Viswad ◙ ◙ ◙ ◙ R. Lanters
06-21515434

4 MJA Japanse oesters Ontwikkelen beleidskader rapen Japanse Oesters ◙ ◙ ◙ ◙ P. Walker
06-53408818

5 Business-case recreatieve 
vissers

Ontwikkelen-verkennen businesscase omschakeling 
recreatief vissen (gesprek EZ – Den Oever)

◙ ◙ nader in te vullen

6 Begeleiding MJA handkokkelen 
‘light’

Organisatie projectgroep (1x in 2015) in overleg met 
provincie Fryslân

◙ ◙ R. Lanters
06-21515434

7 Verkenning kansen regionale 
visserij

Follow-up verkennende pilots/gesprekken hoe te komen 
tot kleinschalig, meer regionaal gebonden, Waddenvisserij

◙ R. Lanters
06-21515434

12 Waddensea Flyway Initiative Ondersteunen flyway-monitoring. In 2015:
- Afronding rapportage integrale telling
- Voorbereiding telling sleutelgebied
- Opzet communicatie en sponsor-strategie

◙ ◙ ◙ Onderdeel trilaterale agenda M. Tentij 
06-50746097

13 Broedvogels trilateraal Operationaliseren Stappenplan terugdringen teruggang 
broedvogelsucces op de eilanden

◙ ◙ Onderdeel trilaterale agenda nader in te vullen

14 Broedlocatie sterns leidam 
Den Oever

Planuitwerking o.b.v. morfologische en ecologische 
verkenning (onderdeel Rust vogels, Ruimte mensen)

◙ N2000 maatregel 57b A. Nicolai
058-23443222

27 Demoproject natuurlijk en veilig 
kustbeheer Schier (‘kerf’) 

Uitwerking demonstratieproject ism. werkgroep beheer 
Overlegorgaan NP Schier 

◙ ◙ ◙ In overleg met beheeroverleg 
NP Schiermonnikoog 

nader in te vullen

28 Effecten van slib en sediment 
op ecologie en gebruik

Koppelen / organiseren ontsluiten praktische ervaring en 
langlopende kennisprogramma’s sediment (zand en slib) 
in relatie tot ecologie en duurzaam gebruik Waddenzee. 

◙ Invulling ism RWS Floris van Bentum
06-15017894

29 Verkenning slibhuishouding 
Waddenzee

Binnen de KRW maatregel ‘Onderzoek slibhuishouding 
Waddenzee’ wordt onderzocht in hoeverre belasting als 
gevolg van baggerwerkzaamheden (vaargeulen, havens) 
en/of de visserij significant is

◙ Onderdeel van 
KRW-programma

C. Schmidt (KRW/RWS)

30 Verbetering kwaliteit vegetatie 
en broedlocatie polder 
Breebaart

Onderzoek slibhuishouding en toepassing overtollig slib ◙ N2000 maatregel  49 A. Nicolai
058-23443222

31 Griend: herstel afslag en 
afname verruiging

Uitwerken schetsplan tot uitvoeringscontract 
(samenwerking Natuurmonumenten en RWS)

◙ N2000 maatregel 56b A. Nicolai
058-23443222

strategie 2. 
Completeren voedselweb: biobouwers en vissen

Strategie 4. 
Verzachten randen vaste wal en natte wad

(1e aanspreekpunt Michiel Firet)

(1e aanspreekpunt WiM schoorleMMer)

8 Uitwerken visstrategie Afronden 1e-stap Visstrategie en follow-up:
-   Kennismontage: doelen, toestand, ‘driving forces’, 

aanzet voor herstelagenda en kennisvragen 
-  Advies follow-up
-  Opstellen integraal maatregelenpakket

◙ ◙ P. Walker
06-53408818

9 Meerjarenperspectief 
zeegrasherstel

Ontwikkelen meerjarenperspectief en kansenkaart 
herstelprojecten zeegras (litoraal en sublitoraal)

◙ ◙ ◙ ◙ nader in te vullen

10 Voedsel en productie Verkenning ism Waddenacademie naar voedselrijkdom als 
beperkende factor

◙ ◙ M. de Jong
06-52323874

11 Voedselweb begrepen Ondersteuning follow-up projectresultaten Mosselwad, 
Waddensleutels en andere (Waddenfonds-gefinancierde) 
kennisprojecten

◙ M. Firet
06-12961898

15 Pilot dijk met vooroever 
(waarschijnlijk Koehoal)

Betreft pilot POV voortbouwend cq. verbreden van huidige 
pilot  slibmotor met vragen rond veiligheid en zilte zone. 

◙ ◙ Onderdeel van POV 
(waterschappen)

H. Sas 
06-53193495

16 Striep Projectleiding en /uitwerking Striep ◙ ◙ ◙ Onderdeel van 
KRW-programma

W. Schoorlemmer 06-
48586053

17 Integrale gebiedsopgave 
Amstelmeer/Kop van NH

Voorverkenning  kansen, haalbaarheid en draagvlak 
integrale opgave natuurherstel, water, recreatie, landbouw 
Amstelmeer/Kop NH

◙ ◙ ◙ - H. Wanningen 
06-18272572

18 Lauwersmeer Verdere verkenning kansen Lauwersmeer natuurherstel 
en duurzaam Waddentoerismae (zeeforel, visstand, 
brakwaterzone, sportvisserij, toeristische ontwikkeling)

◙ ◙ ◙ ◙ - H. Wanningen 
06-18272572

19 Vismigratie Lauwersoog Verkenning: monitoring, vismigratie onderzoek tot 2016 
(wp Noorderzijlvest)

◙ N2000 maatregel 52b A. Nicolai 
058-23443222

20 Natuurambitie Afsluitdijk Uitwerken overige natuurambitie Afsluitdijk (naast VMR), 
zoals: HVP/BP, ondiepe zones, dijkbekleding

◙ ◙ ◙ - Meinard Bos 
06-52401126

21 Vismigratierivier Ondersteuning tbv voorbereiding realisatie VMR: 
ondersteuning projectmanagement en uitvoering 
onderzoek planfase, modellering, MER en proefopstelling

◙ ◙ ◙ - Meinard Bos 
06-52401126

22 Ondersteuning follow-up 
Holwerd aan Zee

Organisatie expertsessie morfologie en besparing 
baggerbezwaar

◙ Ondersteuning op verzoek van 
initiatiefgroep.

M. Firet 
06-12961898

23 Opzet monitoring / doorstart 
5Huizen

Aanbod gedaan om Wetterskip om te ondersteunen bij 
doorstart

◙ ◙ ◙ Ondersteuning Wetterskip H. Wanningen 
06-18272572

24 Verkenning opties/MKBA 
Spoelzee NPZ

Uitvoeren MKBA binnendijks-, buitendijks-, blijven 
baggeren-, niets doen- varianten

◙ ◙ ◙ - L. Huzen 
06-27047657

25 Verbetering vegetatiestructuur 
kwelders noord-Groningen

Regeling met oevereigenaren en –beheerders voor 
optimale begrazing met vee. 

◙ N2000 maatregel 46b A. Nicolai 
058-23443222

26 Zilte vitaliteit Nog uit te werken: idee-vorming / ondersteunen lokale 
projecten / relatie met rijke Waddenkust

◙ - nader in te vullen

Strategie 6. 
Verduurzaming scheepvaart, havens en vaargeulbeheer

(1e aanspreekpunt lianne huzen)

32 Programma building with nature 
Wadden-zeehavens

Ondersteuning uitwerking programma building with nature 
Waddenzeehavens

◙ ◙ Onderdeel programma 
Samenwerkende Waddenzeeha-
vens

F. van Bentum

33 Open planproces Holwerd 
Ameland

Organisatie, trekker Open planproces Holwerd-Ameland ◙ ◙ Onderdeel van de Samenwer-
kingsagenda beheer

nader in te vullen

34 Geulmanagement Trekkerschap Betreft 1 van de pilots Innovatieve 
dijktrajecten (POV)

◙ ◙ ◙ Onderdeel van POV H. Sas 
06-53193495

35 Havens trilateraal ‘code of 
conduct’ trilaterale Waddenzee 
havens

Ondersteuning EZ ontwikkeling van een ‘code of conduct 
Waddenzeehavens trilateraal’ 

◙ Onderdeel trilaterale agenda nader in te vullen
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