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VOORWOORD
“Er moEt nog vEEl gEbEurEn voor wE kunnEn sprEkEn  
van EEn rijkE waddEnzEE”. mEt DiE WoorDEn Sloot  
joan Stam (toEn VoorzittEr Van DE rEgiEkamEr)  
Haar VoorWoorD af bij HEt jaarVErSlag Van HEt 
programma naar EEn rijkE WaDDEnzEE (prW). 

begin 2015 heeft het prW zijn programmaplan 2015-2018 
opgeleverd. Dat programmaplan is opgehangen aan een 
streefbeeld. Een streefbeeld voor 2030. niet als vaststaand 
doel, maar als richting. Dat streefbeeld is een rijke Waddenzee, 
veel rijker dan nu. rijk niet alleen voor de natuur, maar ook 
voor de mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren. 
Het programmaplan 2015-2018 definieert negen strategieën 
waarlangs activiteiten worden georganiseerd die leiden in  
de richting van het streefbeeld.

Het ministerie van Economische zaken is de afgelopen jaren 
steeds de voornaamste financier van het prW geweest.  
andere partners steunden en steunen het programma met 
opdrachten en met personele inzet. Het is verheugend dat nu  

ook de drie Waddenprovincies en het ministerie van infrastructuur 
en milieu en rijkswaterstaat het prW  financieel ondersteunen. 
Dat onderstreept de waardering en het belang van het programma. 

Er moet nog veel gebeuren, zeker. Denk aan de recente 
klimaattop. Volgens metingen van het koninklijk nederlands 
instituut voor onderzoek der zee (nioz) is de temperatuur van  
het zeewater in de Wadden de afgelopen 25 jaar met  
1,5 graad Celsius toegenomen. Denk aan de uitvoering van  
het Deltaprogramma en aan de evaluatie van de Structuurvisie 
Derde nota Waddenzee (SVW). Het rapport daarover heeft als 
subtitel meegekregen ‘ontwikkelen als perspectief, beschermen 
als basis’. uit de evaluatie komt de aanbeveling de SVW (cq. 
de nationale omgevingsvisie) te herzien. Dit omdat het een 
nieuw vertrekpunt creëert waarin toekomstige ontwikkelingen, 
uitdagingen en problemen een plaats kunnen krijgen. maar ook 
omdat er een blijvende behoefte is aan integrale benadering, 
waarin de samenhang tussen natuur, landschap en menselijke 
activiteiten centraal staat. 

in het jaarverslag leest u over de vele activiteiten die door en  
met het prW zijn ondernomen. Het is goed om te zien dat die  
het hele veld bestrijken en zeker ook dat van de 
sociaaleconomische structuur. Het eerder aangehaalde 
evaluatierapport doet de aanbeveling gebruik te maken van 
maatschappelijke coalities zoals het prW. Een mooi compliment, 
aan de bestuurders die het prW mogelijk maken en zeker ook 
aan alle medewerkers van het prW. na het afronden van het 
meerjarenprogramma 2015-2018 heeft het boegbeeld van  
prW kees van Es besloten een nieuwe wending te geven  
aan zijn loopbaan. We zijn kees zeer erkentelijk voor zijn 
voortreffelijk werk, zijn kennis, zijn deskundigheid en zijn 
creativiteit. met Hendrikus Venema hebben wij een waardige 
opvolger gevonden.  

“Het prw heeft veel bereikt door zijn manier van interveniëren: 
verbindend, met respect voor ieders belang, dienstbaar aan het 
doel, pragmatisch, niet dogmatisch, gericht op resultaat. Het gaat 
niet over structuren en instituties, maar over mensen die met 
passie zich inzetten voor de waddenzee”, schreef joan Stam.  

Het opdrachtgeverscollectief beheer Wadden -  
het obW - heeft de rol van de regiekamer overgenomen.  
Het gaat inderdaad niet over structuren en instituties,  
maar over mensen die zich met passie inzetten voor de 
Waddenzee. pragmatisch en resultaatgericht werken voor en met 
de bewoners en gebruikers rond de Wadden. Dienstbaar aan hun 
organisatie, maar bovenal dienstbaar aan het doel:  
een rijke Waddenzee voor mens en natuur. 

namens het opdrachtgeverscollectief beheer Wadden,
ir. Sieben poel, voorzitter.
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Inleiding
StEl jE EEnS Voor. EEn rijkE WaDDEnzEE in 2030 Waar 
HEmEl En aarDE HEt tonEEl DElEn. Door DE oogHarEn 
HEEn ziEn WE EEn zEE Vol rijkDommEn mEt SCHoon WatEr 
En uitgEStrEktE SCHElpDiErbankEn. ViSSEn, VogElS En 
zoogDiErEn in oVErVloED VinDEn Er ruSt En VoEDSEl,  
mEt pronkjuWElEn alS zEEHonDEn, zEEarEnDEn En 
HaaiEn. ook DE mEnS VinDt Er z’n plEk, Woont, WErkt  
En rECrEëErt Er. bEWonErS, toEriStiSCHE onDErnEmErS, 
ViSSErS, WaDVaarDErS, natuurbEHEErDErS, bEDrijVEn 
En oVErHEDEn WErkEn Er SamEn om HEt gEbiED tE 
bESCHErmEn En DE natuur tE VErStErkEn. niEt allEEn 
Voor DE WaDDEnnatuur maar ook Voor EEn StErkE 
WaDDEnEConomiE.

Dat is in het kort het streefbeeld. zover zijn we nog niet. maar het 
programma naar een rijke Waddenzee (prW) werkt daar samen 
met bewoners, gebruikers en overheden aan. na een positieve 
evaluatie over de periode 2010-2014 begonnen we in 2015 aan 
een nieuwe termijn van vier jaar; met nieuwe opdrachtgevers, een 
nieuw programmaplan en een vernieuwde organisatie. We hebben 
in 2015 veel tijd en energie gestoken in de herijking  van het  
programma. Dat was nodig omdat kennis en inzichten veranderen. 
meest opvallende verandering is dat we zijn overgestapt naar 
negen strategieën voor het Waddengebied. uiteindelijk doel is 
om zo meer te kunnen sturen om initiatieven te verbinden en 
projecten in uitvoering te brengen. Echt nieuw is de strategie 
“ondernemen met Werelderfgoedklasse”. met die strategie willen 
we de toeristische beleving van de natuurwaarden Werelderfgoed 
Waddenzee verbeteren. Dat moet meer draagvlak creëren voor 
natuurherstel het versterken van een Waddeneconomie die past bij 
de status van het gebied als Werelderfgoed.

Een ander nieuw element dat opvalt, is de verbreding van het 
opdrachtgeverschap van prW. De afgelopen jaren was het 
hoofdzakelijk het ministerie van Economische zaken (Ez) dat 
in samenwerking met De Coalitie Wadden natuurlijk (CWn) 
investeerde in prW. naast Ez en CWn zijn nu ook de drie 
Waddenprovincies, rijkswaterstaat (rWS), en het ministerie van 
infrastructuur & milieu (i&m) verbonden. Verder zijn de contacten 
met de gebruikers van het Wad gebleven, terwijl de banden met 
de Waddenzee(kust)-gemeenten zijn verstevigd. zo is prW nog 
meer uitgegroeid tot een  netwerkorganisatie  van en voor het 
Waddengebied. 

Veel  energie  ging het afgelopen jaar zitten in de herijking 
en transitie van prW. Er heeft een inhoudelijke review 
plaatsgevonden van de ontwikkelstrategieën. De opdrachten van 
uit de opdrachtgevers zijn geformuleerd en er is met een frisse blik 
naar de programmaorganisatie gekeken. Daardoor staan we nu 
in de startblokken voor 2016. zo voelt dat ook. in 2016 gaan we 
weer met volle kracht vooruit! met die zaken waar we écht goed 
in zijn: partijen verbinden, beleid in uitvoering brengen (en soms 
andersom), innovaties aanjagen en meer draagvlak creëren voor 
natuur en duurzaam (economisch) medegebruik.

Het jaar 2015 was dus een transitiejaar. in dit jaarverslag zie je  
dat er desondanks enorm veel werk is verzet aan het realiseren 
van het streefbeeld van een rijke Waddenzee voor mens en natuur 
in 2030. Daarom is prW ook trots op de resultaten in 2015.  
alles is goed in de steigers gezet voor de komende jaren én we 
hebben mooi resultaten geboekt. Dat belooft wat voor 2016!
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Het belangrijkste doel voor het programma naar een  
rijke Waddenzee (prW) is om de natuur in de Waddenzee te 
versterken net als duurzaam (economisch) medegebruik. zo moet 
het streefbeeld gerealiseerd worden door de verbetering van het 
waddenecosysteem te agenderen, door te helpen ideeën concreet 
te maken en door bestaande natuurherstelplannen voor de 
Waddenzee te versnellen en ten uitvoer te brengen. Dat doen we 
niet alleen voor de natuur, maar ook voor een gezonde toeristische 
sector, een duurzame visserijsector en andere economische 
sectoren. prW streeft dus naar een rijke Waddenzee voor 
natuur én mens. Het streefbeeld van een rijke Waddenzee (zie 
kader) is geen vaststaand einddoel, maar de richting waarlangs 
natuurherstel en duurzaam medegebruik worden vormgegeven.  
En afhankelijk van de leerervaringen kunnen we de weg er naar 
toe aanpassen. leren door doen is ons adagium. 

Effectief opereren in een bewegend morfologisch, ecologisch, 
maatschappelijk en bestuurlijk veld vraagt om een flexibele 
werkwijze, voldoende lerend vermogen en een heldere koers in 
verbinding met de omgeving.

De flexibele werkwijze komt vooral tot uiting in de verschillende 
rollen en interventies van prW. in de praktijk jaagt het programma 
projecten, plannen, ideeën, innovaties en initiatieven aan.  
Soms gebeurt dat aanjagen door nieuwe kennis in te brengen, 
maar bijvoorbeeld ook door uitvoeringsprojecten verder te 
ontwikkelen en partijen te ondersteunen in hun samenwerking. 

prW brengt ook kennis bij elkaar door wetenschappers, 
beleidsmakers en beheerders bijeen te brengen en hen samen te 
laten werken aan de beste oplossing. De eindverantwoordelijkheid 
van initiatieven en plannen blijft wel bij de bestaande organisaties. 
prW is dan het zetje om het raderwerk weer op gang te brengen. 
Daarmee zit het programma tussen beleid, uitvoering en beheer in, 
binnen de beleidsterreinen van; ecologie, economie, kustveiligheid 
en waterkwaliteit.  

De heldere koers is vervat in het streefbeeld van een  
rijke Waddenzee voor mens en natuur. Een streefbeeld als 
baken voor de dialoog tussen partijen bij het uitwerken van 
oplossingsrichtingen. Dit streefbeeld is in 2015 opnieuw herijkt via 
een intensief traject met de (nieuwe) opdrachtgevers en tal van 
wetenschappers en (praktijk)deskundigen. Dit resulteert in  
de volgende werkwijze van prW:
•	 Ontwikkelen	van	(uitvoeringsgerichte)	projecten;
•	 Aanjagen	van	(al	dan	niet)	lopende	projecten	en	initiatieven;
•	 	Faciliteren	van	coalities	van	beleidsmakers,	beheerders	

en wetenschappers; van overheid, natuurorganisaties en 
bedrijfsleven;

•	 	Verbinden	van	kennis	en	zo	nodig	op	gang	brengen	van	
onderzoek;

•	 	Rollen	in	de	beleidsvoorbereiding	op	specifieke	onderwerpen	
(zoals beheer);

•	 	Begeleiding	transities	door	actieve	ondersteuning	van	
convenanten.

Doel en opdracht 

Streefbeeld Rijke Waddenzee 2030:
1. Het voedselweb is in evenwicHt
2. een gezond watersysteem
3. de waddenzee als veilige plek
4. de waddenzee als onmisbare scHakel voor vogels en vissen
5. ondernemen met werelderfgoedklasse

Een netwerkorganisatie kan alleen maar succesvol zijn als het met 
een eigen koers meebeweegt in het veld en leert van de opgedane 
kennis en ervaringen. zo kunnen onder het motto ‘leren door doen’ 
nieuwe stappen gezet worden.

Voor de periode 2015-2018 fungeert het opdrachtgeverscollectief 
beheer Waddenzee (obW) als raad van toezicht van het 
programma. in het obW hebben de rijksoverheid (ministeries 
Economische zaken, infrastructuur & milieu en rijkswaterstaat), 
de drie Waddenprovincies, de Coalitie Wadden natuurlijk en de 
Waddenzee- en Waddenkustgemeenten zitting. Het obW stelt de 
jaarlijkse uitvoeringsagenda vast en houdt zicht op de juiste koers.

kerntaken PRW:
VAN BELEID NAAR UITVOERING (EN VICE VERSA) 

ondersteunen van partijen om projecten gereed te maken 
voor uitvoering 

VERBINDEN VAN PARTIjEN, INITIATIEVEN EN kENNIS

begeleiden van verduurzamingstrajecten, overzicht creëren, 
samenhang aanbrengen, informatie uitwisselen, kennis  
bijeen brengen

AANjAGEN INNOVATIE

inzet versnellingsbudget, durven inzetten op kansen leren  
door te doen

RICHTING GEVEN EN AGENDEREN

bijdragen aan (langjarige) programmering van herstelprojecten 
en duurzaam medegebruik (niet de verantwoordelijkheid 
overnemen), natuurambitie stellen, identificeren van 
knelpunten en kansen voor herstel benoemen

DRAAGVLAk CREEREN

betrekken omgeving, bewustmaken en verzorgen dialoog
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Top-tien resultaten 2015

1.  
nederland heeft kansrijke locaties voor het herstel van 
droogvallend zeegras. Vooral luwe plekken onder de 
Waddeneilanden en langs de friese- en groningse kust 
zijn geschikt, zo blijkt uit een trilaterale vergelijking. 
afgelopen zomer werd er onder meer bij rottumerplaat 
en rottumeroog en onder griend zeegras gevonden. 
Voor 2016 is de kaart tevens een belangrijke bouwsteen 
voor de ontwikkeling van een meerjarenprogrammering 
zeegras.

Zeegras 
kansenkaart 

3.
ja, het kan! Dat was eind februari de belangrijkste conclusie 
van het haalbaarheidsonderzoek naar Holwerd aan zee dat 
prW uitvoerde. in de zomer is vervolgens de eerste verkenning 
uitgevoerd naar de mogelijkheden van een spoelmeer. Samen met 
de Waddenacademie is daarvoor een kennistafel georganiseerd 
waarmee kennis over werking van het spoelmeer is verdiept.  
Voor 2016 blijft prW verbonden aan dit project door samen met  
de initiatiefnemers en overheden weer een stap vooruit te zetten.

HOLWERD  
AAN ZEE 

2. prW begeleidt de meerjarige afspraken 
over de mosselvisserij in de Waddenzee 
en coördineert de uitvoering. Daardoor is 
inmiddels 28% van de Waddenzee gevrijwaard 
van bodemberoerende mosselvisserij en is 
geïnvesteerd in nieuwe kweektechnieken voor 
het mosselzaad. Hierdoor wordt de natuur 
gespaard en is de mosselsector minder 
afhankelijk van de natuurlijke zaadval. ook is 
er een advies uitgebracht voor 122 hectare 
aan nieuwe kweekpercelen. Een belangrijke 
ontwikkeling om in 2018 de derde sluitingsstap 
te kunnen zetten.

mOSSELEN

5. minder verstoring van vogels en zeehonden 
door wadvaarders. Dat is het doel van 
het actieplan Vaarrecreatie. begin 2015 
ontving prW de Wadvaarderstrofee van de 
Wadvaarders vanwege ons werk voor het 
Waddengebied. in 2015 waren er ondermeer 
workshops, werd er een speciale vaarroute 
geopend en is de Erecode vernieuwd.  
prW helpt hier aan mee door tussen de partijen 
te staan en plannen tot uitvoering te brengen. 
De indruk is dat het gedrag van varende 
recreanten nu veel meer in overeenstemming is 
met de kwetsbaarheid van het gebied. in 2016 
start een uitgebreide monitoring om te zien of 
dit ook echt zo is. 

WADVAREN

4.
De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee 
laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. 
Slecht gaat het vooral met jonge vissen van 
soorten zoals; schol, schar en kabeljauw. 
prW heeft alle beschikbare feiten op een 
rijtje gezet in 2015 en nieuwe kennis over 
visstanden inzichtelijk gemaakt. ook is er, 
samen met Duitse en Deense partners, een 
strategie gepresenteerd voor verbetering van 
de visstanden. De uitwerking van maatregelen, 
vervolg onderzoek en een trilateraal plan van 
aanpak volgen in 2016.

Swimway:  
vrije doorgang 
voor vissen

8.
plastic in een Werelderfgoed-gebied? Dat hoort niet.  
toch staat het onderwerp opvallend laag op de bestuurlijke 
agenda, constateerde Doe Eens Wad. prW werd gevraagd  
mee te helpen en organiseerde een bijeenkomst en agendeerde 
het onderwerp in bestuurlijke gremia. De eerste verbinding  
met lopende initiatieven is gelegd, vooral op dat punt helpt  
prW in 2016 praktische stappen zetten. terwijl door  
anderen ook concrete pilots ter hand worden genomen  
(zoals ‘pieterburen’- Harlingen).

PLASTIC 
PROBLEEm

6.
De Waddenzee is een zwakke schakel in  
de oost-atlantische route van trekvogels. 
Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de 
Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat. 
Dat blijkt uit de eerste integrale vogeltelling 
langs de gehele trekroute van groenland tot 
aan zuid-afrika. prW organiseerde de telling  
en werkt nu met tal van organisaties  
aan maatregelen om het tij te keren.

Flyway: telling, 
rapportage en alarm

7.
nooit eerder werkten zoveel verschillende 
partijen aan één gemeenschappelijke kaart:  
de Wadontdekkingskaart. Vanuit vogelvlucht 
over zie je in een oogopslag de Waddenzee en 
de ecologische verbindingen met het achterland 
tot aan de alpen. De Wadontdekkingskaart 
verscheen afgelopen zomer in een oplage 
van 100.000 stuks, werd tijdens het 
Werelderfgoedweekend officieel gepresenteerd 
in het kweldercentrum noarderleech van  
it fryske gea. Er was en is veel belangstelling voor.

BELEVEING
WERELDERFGOED

9.
zijn er harde structuren nodig in de Waddenzee? Door de 
voortgaande visserij zijn deze allemaal verdwenen. Het programma 
naar een rijke Waddenzee organiseerde op het randje van de 
jaarwisseling een bijeenkomst over de (on)mogelijkheden om 
opnieuw harde structuren in de Waddenzee te plaatsen voor 
natuurontwikkeling. Daar zijn interessante cross-overs ontdekt. 
ook is duidelijker geworden wat de openstaande kennisvragen 
zijn en waar kansen voor acties liggen. in 2016 zal prW de 
haalbaarheid van de herintroductie van platte oesters verkennen.

Harde 
structuren 
Waddenzee

10.  
De vertroebeling van het water in de 
Eems-Dollard wordt aangepakt. Het slib 
zal worden gebruikt voor dijkversterking 
(Dubbele dijk en groene Dijk), een 
vogeleiland en het wordt over akkers 
uitgereden. ook zal de griesberg bij 
Delfzijl worden opgeruimd. De betrokken 
partijen werken samen via de kaders van 
Economie & Ecologie in balans en het 
mirt, waar prW een belangrijke bijdrage 
aanlevert. Het innovatieprogramma 
Slimmer met Slib, dat prW in 2015 
opleverde was een belangrijke input voor 
de ontwikkeling van de pilot-projecten en 
de samenwerking.  

Eems-Dollard
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Streefbeeld
De afspraken in de visserij hebben tot doel om flora en fauna 
op de bodem van de Waddenzee weer de kans te geven zich te 
herstellen, zodat  hier op grote schaal weer biobouwers kunnen 
komen, zoals mosselen. zo is er ook voldoende voedsel voorradig 
voor vogels. bovendien biedt het geschikt habitat voor vissen en 
dat is een belangrijke bouwsteen om weer grote vispopulaties 
te krijgen. terugdringen van de bijvangsten in met name de 
garnalenvisserij dragen bij aan het herstel van de visgemeenschap. 
Een gebiedseigen en duurzame waddenvisserij maakt onderdeel 
uit van de beleving van Werelderfgoed Waddenzee. 

Bijdrage aan het bereiken van het streefbeeld
De strategie verduurzaming visserij richt zich op de ontwikkeling 
van een duurzame en economisch gezonde visserijsector én 
het herstel van het voedselweb en de biobouwers. De twee 
belangrijkste middelen zijn een afbouw van de bodemberoerende 
visserij en het aanjagen van innovaties om de visserij te 
verduurzamen. om dat te bereiken zijn met de verschillende 
visserijsectoren afspraken gemaakt. Daarbij geldt als uitgangspunt 
leren-door-doen. Daarbij is belangrijke rol weggelegd voor 
monitoring. in deze strategie treedt het programma naar een rijke 
Waddenzee (prW) vooral op als aanjager en intermediair. in deze 
rol werkt prW aan (de uitvoering van) afspraken tussen de sector, 
overheden en belangenorganisaties. 

STRATEGIE 1A:  

UITVOERING VAN DE GEmAAkTE AFSPRAkEN TRANSITIES

Transitie mosselzaadvisserij
prW is ooit ontstaan vanuit het juridische gevecht tussen vissers 
en natuurorganisaties over de mosselvisserij in de Waddenzee.  
Die juridische strijd is met meerjarige afspraken voorbij.  
prW begeleide de afspraken en coördineert nu de uitvoering. 
De uitgebreide voortgangsrapportage over de transitie van de 
mosselzaadvisserij kent een apart rapport. Hieronder volgt  
een korte samenvatting.

in 2015 is 28% van de geschikte gebieden in de Waddenzee 
gevrijwaard gebleven van bodemberoerende mosselvisserij. 
Er heeft dit jaar, voor het eerst  sinds jaren mosselzaadvisserij 
plaatsgevonden in de zomer. 

naast veel kleine bankjes zijn er bij Den oever twee grote 
mosselzaadbanken ontstaan. naar schatting is er zo’n 20 miljoen 
kilogram mosselzaad geboren. Hiervan bleek 15 miljoen kilogram 
voor de vissers zeer interessant om op te vissen, omdat dit 
mosselzaad wordt bedreigd door de vraat van zeesterren.  
Het leeuwendeel van het zaad is vervolgens uitgezaaid op stabiele 
mosselpercelen in de Waddenzee. zo worden ze opgekweekt tot 
consumptiemossel. bijkomend voordeel is dat vogels afgelopen 
winter hebben kunnen foerageren op deze percelen. 

Strategie 1.
Verduurzaming visserij  
en Natuurherstel

De mosselzaadvangstinstallaties (mzi’s), die in het kader van de 
mosseltransitie zijn geïmplementeerd zorgen voor een stabielere 
aanwas van mosselelzaad. in totaal is er 1250.000 mt (25 miljoen 
kilogram) vanuit de Waddenzee aangevoerd richting de afslagen. 
Daarmee kijkt ook de sector terug op een goed seizoen. 

Qua proces is er ook het nodige veranderd en in gang gezet.  
zo is joost g. van beek vanaf september aan de slag gegaan als 
nieuwe secretaris. Van beek ondersteunt voorzitter Hans alders bij 
de uitvoering van de afspraken van het nieuwe mosselconvenant. 
De belangrijkste ambitie van dit nieuwe mosselconvenant is dat 
er in 2018 38% van de mosselzaadbanken gesloten moet zijn. 
Een belangrijke voorwaarde is wel dat er dan voldoende goede 
kweekpercelen beschikbaar zijn. De huidige verzanden namelijk. 
 
Er zijn in 2015 afspraken gemaakt over 122 hectare nieuwe 
kweekpercelen. De Staatssecretaris van Economische zaken is 
geadviseerd deze proefpercelen in het voor jaar van 2016 aan 
te wijzen. Daarnaast ondersteunt prW de Waddenacademie en 
de partijen van het mosselconvenant bij het uitrollen van een 
innovatie-agenda in de mosselsector. De monitoring is met inzet 
van Ez voor 2015 geregeld waarbij de intentie is om dit langjarig  
te gaan doen.
in de oosterschelde is in 2015 op een aantal plekken de japanse 
oesterboorder aan getroffen. De mosselsector heeft vervolgens 
besloten om voorlopig geen zuid-noord transporten meer te doen 

met mosselzaad en halfwasmosselen. zo wil de sector voorkomen 
dat deze ongewenste exoot de Waddenzee bereikt en de unieke 
natuurwaarden beschadigt. 

Transitie garnalenvisserij
Vertegenwoordigers van de garnalensector, de natuurorganisaties, 
de Waddenprovincies en het ministerie van Ez hebben afspraken 
gemaakt om te komen tot een duurzame garnalenvisserij in de 
Waddenzee. Dit convenant heet VisWad en de voorzittershamer 
is in handen van gedeputeerde Henk Staghouwer (namens 
de drie Waddenprovincies). Het doel is om bodemberoering, 
bijvangst en visserijdruk te verminderen en een gezonde en 
toekomstbestendige sector te ontwikkelen. Dat wordt gerealiseerd 
door een combinatie van gebiedsbescherming, innovaties en de 
reductie van de vlootcapaciteit. 

begin 2015 is als eerste stap ongeveer 6,5% van de bevisbare 
gebieden gesloten voor de garnalenvisserij. Een belangrijke 
mijlpaal. om tot uitvoering van de verdere VisWad-afspraken te 
komen, hebben de partners een Waddenfondsaanvraag ingediend. 
in december maakte het Waddenfonds bekend een indicatief 
bedrag van maximaal 10 miljoen euro te reserveren. Dit is 
voornamelijk bedoeld voor de opkoop van garnalenvisvergunningen 
in de Waddenzee. 

- kansen voor natuurHerstel door  
 rust op de bodem
- naar een duurzame visserij met toekomst
-  moderne kleinscHalige, regio gebonden 

duurzame visserij in een rijke waddenzee  

 strategietrekker: ronald lanters
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Deze opkoopregeling maakt de weg vrij om gebieden voor het 
vissen op garnalen te sluiten en de ecologische waarden van 
de Waddenzee te versterken. Daarmee blijft er perspectief voor 
de resterende garnalenvissers in de Waddenzee en neemt de 
visserijdruk in de Waddenzee af. De regeling zal, na goedkeuring 
door de Europese Commissie in brussel, in de tweede helft van 
2016 worden opengesteld. Vanaf 2017 start de uitvoering van de 
opkoopregeling.

om de gebiedsafspraken te kunnen borgen en 
de ontwikkeling van de visserijdruk goed in 
beeld te brengen dienen de garnalenschepen 
voor 1 januari 2017 te worden voorzien van 
een blackbox systeem. Deze systemen worden 
thans aan boord van de schepen geïnstalleerd. 
De backoffice (dataverzameling, controle en 
handhaving) zal in 2016 verder vorm moeten 
krijgen. De sector wil daarbij inzetten op een 
systeem van co-management en het beheer 
grotendeels in eigen hand houden. Voor de 
garnalenvissers van de Waddenzee was het 
ook heel belangrijk dat er eind 2015 zicht 
werd geboden op een herziening van de VibEg 
afspraken voor de noordzeekustzone. 

De garnalenvissers staan op het standpunt dat 
het belangrijk is om de transitie garnalenvisserij 
en mosselvisserij gelijk te schakelen. in 2015 
was er voor het eerst sinds een aantal jaren 
weer een goede mosselzaadval. Dat geeft de 
mosselsector perspectieven om gebieden voor 
nieuwe kweekpercelen te beproeven. Dat is 
noodzakelijk om de gewenste transitie in de 
mosselsector te kunnen bereiken.  
De gebieden die echter in beeld zijn als nieuwe 
kweeklocatie zijn ook belangrijke visgronden 
voor de garnalenvisserij. opschaling van de kweekpercelen zou 
dan gekoppeld worden aan de daadwerkelijke uitvoering van de 
opkoopregeling. Daarover zijn de gesprekken nog gaande, omdat 
uitstel van de mosseltransitie ook geen gewenste ontwikkeling is. 
prW coördineert vanuit haar rol als secretaris mosselconvenant  
en VisWad deze gezamenlijke agenda’s.

Transitie handkokkelsector
afgelopen jaar was een recordjaar voor de kokkels in de 
Waddenzee. Sinds de afschaffing van de mechanische 
kokkelvisserij zijn er nog nooit zoveel kokkels geteld als in 2015. 
toch wacht de sector al een paar jaar op een echt goede broedval. 
De laatste is alweer van 2011 waardoor het huidige bestand 
veroudert. Voor de langere termijn is het perspectief daarom op  
dit moment minder goed. jonge kokkels zijn nodig om voor nieuwe 
aanwas te zorgen. 

gedeputeerde johannes kramer is de voorzitter van het overleg 
over de afspraken in het handkokkelakkoord, waarbij prW de 
secretarisfunctie invult. Hoewel de afspraken goed uitpakken, 
zijn er zorgen over de terugloop van de ontwikkeling van de 
scholeksteraantallen. Deze ontwikkeling lijkt gestuurd door 
een combinatie van factoren. De vraag hierbij is in hoeverre de 
handkokkelaars onder de nieuwe afspraken nog invloed hebben 
op de scholeksterstand. in samenspraak met de sector wordt 

gekeken welke informatie daarover in 2016 en 
2017 kan worden achterhaald, met het oog op de 
evaluatie van het handkokkelakkoord in 2017. 

Het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden dat 
de traditionele handkokkelvissers de binnendijkse 
kokkelkweek als mogelijke concurrentie 
beschouwen. gesprekken over de voor- en nadelen 
van deze ontwikkeling lopen door in 2016.

Japanse oesters
De japanse oester is van oorsprong een invasieve 
soort. maar tegenwoordig constateren de 
deskundigen dat deze soort ook een betekenis 
heeft als biobouwer en daarmee bijdraagt aan 
de biodiversiteit. ook voor mensen wordt de 
oester steeds interessanter. Er is een toenemende 
interesse voor streekgebonden duurzame 
voedingsmiddelen. Het oogsten van oesters 
uit de Waddenzee biedt dan ook kansen voor 
diversificatie van de Wadvisserij. 

De visserij op japanse oesters gebeurt 
nu handmatig en bevindt zich nog in een 
experimenteel stadium. Deze exoot valt namelijk 
nog niet binnen bestaande nederlandse wetgeving. 
Er zijn sinds 2010 achttien experimentele 
vergunningen verleend voor de handmatige visserij 

op japanse oesters. Hierover vinden periodiek overleggen plaats 
onder voorzitterschap van gedeputeerde johannes kramer 
(namens de drie Waddenprovincies) en met ondersteuning van 
prW. Verder ontwikkelt prW in opdracht van het ministerie van Ez 
en de Waddenprovincies een beleidskader voor de japanse oester. 
insteek is dat commercieel oesterrapen mogelijk moet zijn binnen 
bepaalde voorwaarden met oog voor de natuur. 

in 2015 heeft prW gewerkt aan de totstandkoming van een advies 
richting de verantwoordelijke bestuurders hoe nu om te gaan met 
de japanse oester. De oester kan een belangrijke economische 
pijler zijn voor duurzame visserij. Voor de vissers is het vooral de 
uitdaging om continuïteit in de aanvoer en kwaliteit te kunnen 
garanderen. punten van aandacht bij het rapen zijn verstoring 
(het lopen op de oesterbank zelf is vrijwel niet te vermijden) en de 
invloed op de ontwikkelingskansen voor mosselen. Het advies is 

eind 2015 opgeleverd aan de bestuurders. Het is de verwachting 
dat er in de loop van 2016 een beslissing wordt genomen over  
de toekomst van oestervisserij in de Waddenzee. 

bij de verdere uitwerking moet er ook aandacht worden besteed 
aan de risico’s die het Herpes-virus met zich mee kan brengen. 
in de zeeuwse wateren heeft dit virus al tot massale sterfte 
van japanse oesters geleid. Dat zorgt er nu voor dat vanuit 
de zeeuwse visserij belangstellend wordt uitgekeken naar de 
mogelijke uitgifte van nieuwe oesterraapvergunningen in het 
Waddengebied. 

Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse
Een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse is een visserij die 
in de eerste plaats duurzaam is. Het wordt erkend en herkend als 
een ambacht en draagt bij aan de beleving van Werelderfgoed 
Waddenzee. De kwaliteitsproducten zijn in waarde toegenomen 
door hun herkenbare verhaal, hebben een keurmerk en kun je  
vers kopen in de havens en langs het gehele Waddengebied. 
bovenstaand verhaal is een wenkend perspectief voor 
kleinschalig visserij in de Waddenzee. Waarbij je niet vist in 
één bepaalde sector, maar waar je als visser meebeweegt met 
de seizoenen. Dan eens schol of harder, dan weer oesters of 
garnalen. in 2015 is het proces op gang gebracht om aan de 
slag te gaan met het ontwikkelen van een aantal initiatieven 
binnen de visserijgemeenschappen om een Waddenvisserij van 
Werelderfgoedklasse aan te jagen. 

HOOFDRESULTATEN STRATEGIE 1 IN 2018

•	 	In	de	Waddenzee	zijn	nieuwe,	reeds	beproefde,	locaties	in	beeld	en	beschikbaar	als	kweekperceel	voor	het	mosselzaad	van	
invanginstallaties. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan voor een volgende transitiestap in de mosselvisserij;

•	 	De	garnalenvissers	zijn	in	staat	om	onderling	afspraken	te	maken	over	hun	visserij-inspanning	middels	een	beheerplan.	
Controle en monitoring vindt plaats via een blackbox systeem, waarbij de sector zelf verantwoordelijk is voor de naleving  
van de afspraken;

•	 	Ook	na	2018	houden	de	visakkoorden	stand	en	wordt	de	transitie	in	de	verschillende	vissectoren	doorgezet;	
•	 	De	visserijsector	zelf	is	de	drijvende	kracht	achter	de	transitie	naar	een	duurzame	Waddenvisserij.	Daarbij	heeft	de	

kleinschalige visserij iets meer voet aan de grond gekregen en is er zichtbaar sprake van een afname van de garnalenvloot; 
•	 	Er	vindt	een	betere	bescherming	van	de	bodem	plaats	door	het	sluiten	van	gebieden	voor	de	gesleepte	visserij.	 

Deze gebieden zijn ruimtelijk goed op elkaar afgestemd; 
•	 	De	commerciële	en	recreatieve	exploitatie	van	de	Japanse	oester	is	in	evenwicht	met	de	draagkracht	van	het	systeem	 

en heeft geen significante effecten op de natuurwaarden van de Waddenzee.
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Streefbeeld
De strategie ‘completeren van het voedselweb’ zet in op een 
voedselweb dat evenwichtig van opbouw is. aan de top staan 
grote roofdieren zoals zee-arend, haaien en zeehonden. Die 
kunnen alleen maar aan de top staan, omdat het van onder tot 
boven goed voor elkaar is in de keten. Dus voor schelpdieren is 
er genoeg voedsel zoals plankton en algen, maar ook voldoende 
(natuurlijke) rust op de wadbodem. ook garnalen en krabben 
kunnen genoeg voedsel vinden en zijn op hun beurt weer voedsel 
voor vissen en vogels. Vissen kunnen bovendien opgroeien in 
een beschermende omgeving, bijvoorbeeld omdat er genoeg 
biobouwers zijn als zeegrasvelden of harde structuren als 
dode bomen. Voor vogels zijn er genoeg droge plekken tijdens 
hoogwater. Verder wordt de natuurlijke populatiedynamiek 
(geboorte, sterfte en migratie) niet of nauwelijks verstoord door 
menselijk handelen. 

Bijdrage aan het Streefbeeld
bij deze strategie wordt er in de eerste plaats ingezet op kansen 
voor natuurherstel door gebieden met rust te laten en het goed 
volgen van de ontwikkeling. in tweede instantie gaat het om 
lokaal (op de beste plekken) ervaring op te doen met kleinschalige 
herstelprojecten en om het investeren in kennisontwikkeling. 

STRATEGIE 2A: 

VOORTZETTEN kENNISONTWIkkELING BIOBOUWERS

Zeegras
Hoewel er al zo’n 25 jaar wordt gewerkt aan een herstel van 

- 

Strategie 2.
Completeren voedselweb: 
biobouwers en vissen

zeegras in nederland lukt het nog steeds niet om zeegras 
permanent terug te laten keren. De techniek van ‘zaaien’ 
(zoals toegepast in krW-pilots door rijkswaterstaat (rWS), 
natuurmonumenten en de Waddenvereniging) is het meest 
succesvol gebleken van alle technieken die er inmiddels zijn 
uitgeprobeerd. maar zelfs deze techniek zorgt op de lange termijn 
niet voor een natuurlijke instandhouding van zeegras. Wel was er 
in de zomer van 2015 een vondst van spontaan zeegras bij rottum 
en griend. Het programma naar een rijke Waddenzee (prW) 
heeft vervolgens laten onderzoeken of dit er nu op een natuurlijke 
manier is gekomen of dat het zaadjes zijn van ‘geplant zeegras’. 
Het resultaat van deze genetische analyse wordt begin 2016 
verwacht. 

prW is door rWS en natuurmonumenten gevraagd om een begin 
te maken met een meerjarig herstelprogramma voor zeegras. 
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke toekomstvisie en een 
meerjarig programmatische aanpak. prW werkt langs twee lijnen 
voor zeegrasherstel:
1.  Wat is de beste locatie voor zeegras?
2.  Wat is de beste manier om zeegras te herstellen?

beste locatie
begin 2015 is de beste locatie in kaart gebracht en de 
zeegraskansenkaart uitgebracht. met behulp van giS is in kaart 
gebracht wat de meest geschikte locaties zijn op basis van alle 
beschikbare ecologische kennis. Een paar maanden later bleek de 
voorspellende waarde ook in de praktijk te werken.  

De plekken bij griend en rottum waren exact de locaties die ook 
door de zeegraskansenkaart werden aangeduid (en bijvoorbeeld 
ook meer globaal zijn aangewezen in het Waddensleutels-
onderzoek). 

beste manier
Het achterhalen van de beste manier om zeegras te 
herintroduceren, blijkt echter een stuk lastiger. op dit moment 
zien we dat de meeste uitgezaaide zeegrasvelden in het begin 
wel iets groeien, maar op de lange termijn niet stand houden.  
Dat is opmerkelijk, omdat in Duitsland, zelfs vlak over de grens 
bij borkum, grote velden aanwezig zijn. De direct betrokkenen bij 
zeegras hebben in 2015 een begin gemaakt om, als aanvulling 
op de veldproeven, nieuwe onderzoeken te starten zoals 
experimenten in een laboratorium. Dit moet de kennis over zeegras 
vergroten zodat er uiteindelijk een succesvolle herintroductie kan 
komen van zeegras in de nederlandse Waddenzee. 

met de toekomstvisie zeegras geeft prW invulling aan de 
behoefte om samenhang in de initiatieven te brengen. En naar 
vermogen wordt er lijn gebracht in de communicatie over 
successen met zeegras.

Harde structuren
zijn er harde structuren nodig in de Waddenzee?  
prW organiseerde op het randje van de jaarwisseling een 
bijeenkomst over de (on)mogelijkheden om harde structuren  
in de Waddenzee te plaatsen voor natuurontwikkeling. Een knoop 

-  natuurlijk eten en gegeten 
worden, voldoende voedsel

-  natuurlijke populaties en   
 interacties tussen soorten
-  gescHikte leefgebieden duwtje  

in de rug geven 

 strategietrekker: michiel firet
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werd er niet doorgehakt, maar er zijn interessante cross-overs 
ontdekt waardoor er een mooie basis ligt voor 2016. Dat zal 
ondermeer leiden tot een gebiedsaanpak waarbij helder in kaart 
wordt gebracht waar wel en waar niet. En waarbij ook rekening 
wordt gehouden met reeds aanwezige structuren zoals oude 
dammen en scheepswrakken. Scheepswrakken moeten voor hun 
behoud worden afgedekt. De rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
ziet kansen om dat zo te doen dat het onderwaterleven er ook  
baat bij heeft.
 
in de aanloop naar de dialoogbijeenkomst ontdekte de Waddenunit 
vele tientallen riffen schelpkokerwormen (lanice conchilega) 
tussen terschelling en Schiermonnikoog. Sommige riffen bleken 
meer dan 100 hectare groot. Dergelijke aantallen en groottes 
waren al meer dan 20 jaar niet meer waargenomen. tijdens 
hoogwater lijken de riffen op “onderwaterbossen” en tijdens 
laagwater foerageren er tientallen vogels. Waarom er nu zoveel 
schelpkokerwormen waren, is niet bekend, maar het geeft in elk 
geval aan dat harde structuren ook heel natuurlijk kunnen zijn. 

in 2016 zal prW een begin maken met de vraag wat de structurele 
betekenis van andere biobouwers zou kunnen zijn. zo wordt 
ook een verkenning opgestart naar de haalbaarheid van de 
herintroductie van de platte oester in het sublitoraal.  
Een pre-advies inclusief een korte beschrijving van de ecologische 
betekenis van deze soort is in 2015 opgeleverd. Dit vormde de 
basis voor de verkenning in 2016.

RESULTATEN STRATEGIE 2 IN 2018

•	 	Op	basis	van	de	monitoring	van	de	natuurontwikkeling	in	de	gesloten	gebieden	wordt	nieuwe	kennis	opgedaan	over	 
de herstelcapaciteit van het systeem met bijzondere aandacht voor de biobouwers van het sublitoraal;

•	 PRW	beschikt	over	een	geactualiseerde	kansenkaart	voor	herstel	zeegras	en	biedt	meerjarenperspectief	op	herstel;
•	 	Voldoende	onderbouwing/kansen	om	besluit	te	nemen	over	de	herintroductie	van	andere	biobouwers,	met	bijzondere	

aandacht voor de platte oester;
•	 	Het	is	duidelijk	voor	welke	vissoorten	en	voor	welke	levensfase	de	Waddenzee	van	cruciaal	belang	is.	 

Dit vormt de basis voor een verder ontwerp van een toekomstgerichte visstrategie; 
•	 	De	visstrategie	biedt	handvatten	voor	handelingsstrategieën	binnen	deze	en	andere	programmalijnen.	 

De visstrategie is trilateraal afgestemd; 
•	 	Er	is	meer	zicht	op	de	specifieke	rol	van	het	Waddenecosysteem	voor	vissen	binnen	de	hele	context	van	de	omliggende	 

zoete en zoute wateren.

STRATEGIE 2B: VISSTRATEGIE 

('kRAAmkAmER' EN ONDERDEEL VAN DE SWImWAy)

prW bracht in mei de resultaten van het eerste integrale 
onderzoek uit naar de hoeveelheid vis in de Waddenzee. De totale 
hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien 
sinds de jaren ’80. niet alleen in aantallen, maar ook in gemiddeld 
gewicht (van 200 gram naar 20 gram). En er zijn verschuivingen te 
zien in de periodes van het jaar dat soorten komen en gaan.  
Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten 
dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Het gaat dan om 
jonge vissen van soorten zoals schol, schar en kabeljauw die hun 
eerste levensfase in de Waddenzee doorbrengen. andere soorten 
zijn stabiel of laten zelfs een stijging zien (zandspiering). 

uit het onderzoek blijkt dat er een aantal duidelijke korrelaties 
zijn tussen de visstand en het verdwijnen van goed leefgebied 
door grootschalige processen zoals klimaatverandering, visserij, 
zandsuppleties, verhoogde predatie door toppredatoren, 
zandwinning, aanleg van dijken en natuurlijke sterfte.

maatregelen die de visstand kunnen verbeteren, moeten ook in 
die sfeer gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren 
van overgangen tussen zoet en zout, betekenis van brakke 
gebieden voor vis onderkennen en in het beheer ook rekening 
houden met vis en bij zandsuppleties kan er beter rekening 
houden met de hersteltijd van het  bodemleven en visbestanden. 
De onderzoeksresultaten en de maatregelen vormen bouwstenen 
voor een integrale aanpak voor vissen; de Swimway. in 2016 
levert prW een advies op aan de Waddensea board, een plan 
van aanpak om voor de ministersconferentie in 2018 duidelijk te 
hebben wat een uitvoeringsagenda Swimway kan zijn.
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Streefbeeld
De Waddenzee is onderdeel van een wereldwijd netwerk 
van wetlands. zo’n twaalf miljoen vogels per jaar hebben de 
Waddenzee nodig als tussenstop op hun trektocht. zo’n 34 
verschillende trekvogelsoorten foerageren en rusten uit op de 
Wadplaten. Eén derde van deze trekvogelsoorten is voor tenminste 
50% van de totale wereldpopulatie afhankelijk van de Waddenzee 
voor hun voortbestaan. Het belang van vogels voor de Waddenzee 
is dus groot. Dit gegeven is ook één van de belangrijke pijlers van 
de Werelderfgoed erkenning.

in de periode 2010-2014 zette het programma naar een  
rijke Waddenzee zich vooral in op de trekvogels. Die lijn wordt 
voortgezet in deze strategie. maar na een alarmerend rapport 
in 2014 over de toestand van broedvogels in het Waddengebied 
zet prW de komende jaren ook actief in op het realiseren van 
concrete projecten voor het behoud van broedvogels. 

STRATEGIE 3A: TREkVOGELS 

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de 
oost-atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het 
arctische gebied, langs de kust tot aan zuid-afrika. Hoe meer een 
trekvogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met 
de vogel gaat. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd naar de 
aantallen trekvogels langs de oost-atlantische vliegroute. 

Het is voor het eerst dat vogels zo grootschalig tegelijkertijd 
langs de gehele flyway zijn geteld. Het onderzoek is uitgevoerd 
in opdracht van prW, als onderdeel van het Wadden Sea flyway 
initiative (WSfi). Dit WSfi is een samenwerkingsverband waarbij 
veel partijen betrokken zijn uit de drie Waddenzeelanden en verder 
langs de flyway. 

Dat het slecht gaat met een aantal wadvogels is niet een nieuw 
fenomeen. Dit wordt al langer gesignaleerd. Het nieuwe van dit 
onderzoek, dat in september 2015 naar buiten kwam, is dat de 
Waddenzee ook internationaal gezien slecht scoort. Een trekvogel 
is namelijk maar een gedeelte van het jaar in de Waddenzee.  
op andere momenten is hij ergens anders; in afrika bijvoorbeeld 
of juist in Scandinavië. De onderzoekers constateren nu dat in 
veel gevallen geldt dat hoe sterker de binding (o.a. voedsel, rust, 
broedplek) van de vogel is met de Waddenzee, hoe slechter het 
met deze soort gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rotgans en 
de scholekster.

Wat nu de oorzaak hiervan is, is niet onderzocht. maar op basis 
van eerder gepubliceerde artikelen, vinden de onderzoekers het 
aannemelijk dat lokale factoren hier een grote rol spelen. Het gaat 
dan onder meer om predatie, overstromen van broedplekken en 
afname van het voedselaanbod. oorzaken die in het kader van de 
broedvogelstrategie al worden opgepakt. 

Strategie 3.
Vogels: flyway en  
verbeteren broedsucces

STRATEGIE 3B: BROEDVOGELS

met veel broedvogels gaat het slecht. Hiervoor ontwikkelde  
prW een aparte strategie die juist is toegespitst op lokale 
factoren. overspoelingen, predatie en gebrek aan voedsel zijn 
bekende problemen. maar ook verstoring door recreatie is een 
probleem voor vogels.

Door de campagne “ik pas op het Wad” (zie verder Strategie 
8; beleving) worden inmiddels minder vogels verstoord door 
vaarrecreanten, zo blijkt uit waarnemingen van de Waddenunit 
in 2015. Schippers houden zich steeds vaker en beter aan de 
Erecode. Daarnaast werkt prW met tal van partners aan meer en 
betere broedgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan het vogeleiland 
bij de nog te bouwen Vismigratierivier door de afsluitdijk, de 
versterking van griend (natuurmonumenten en rijkswaterstaat)  
en de aanleg van vogeleilanden in de Eems-Dollard (programma 
Ecologie & Economie in balans). Daarnaast zijn er veel cross-overs 
met andere strategieën. zo is een verduurzaming van de visserij 
ook goed voor het voedselaanbod van vogels. 

de waddenzee als ‘stepping stone’

strategietrekker:  
taco van den Heiligenberg (2015) 
manon tentij (2016)

RESULTATEN STRATEGIE 3 IN 2018

•	 Uitgevoerde	tellingen	inclusief	simultaantelling;
•	 Staande	fondsen/donorstrategie;
•	 	Een	uitgewerkte	communicatiestrategie	gericht	op	de	

Waddenregio in uitvoering; 
•	 	Een	uitgewerkt,	gedeeld	en	geïmplementeerd	

actieplan voor broedvogels van het nederlandse 
Waddengebied, op basis van het trilaterale actieplan 
broedvogels Waddenzee (waaronder de aanpak van 
strandbroeders).
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Streefbeeld
De overgang van het natte wad naar de vastelandskust is, veelal 
door menselijk ingrijpen in het verleden, op veel plaatsen scherp 
en hard. nederland moet uiteraard beschermd blijven tegen de 
dreiging van het water, maar het blijkt dat er slimme oplossingen 
zijn om ecologische-, recreatieve- en veiligheidsopgaven te 
combineren. De Vismigratierivier in de afsluitdijk toont bij uitstek 
hoezeer dit mogelijk is. juist op de overgangen tussen land en 
water zijn kansen voor mooie kusten; rijke dijken die worden 
afgewisseld met kwelders en doorgangen voor vis. bovendien 
is er ruimte voor landschapsbeleving door tal van innovatieve 
concepten.  

De strategie ‘verzachten randen vaste wal en natte wad’ is 
gericht op de geleidelijke overgang van het natte wad naar de 
vastelandskust en op het combineren van opgaven voor veiligheid, 
natuur- en recreatie. 

STRATEGIE 4A: 

VERkENNING PILOTS VERZACHTING HARDE DIjkEN

prW heeft in 2015 de basis gelegd om een actieve rol te hebben 
in de verdere uitwerking van de project overstijgende Verkenning 
(poV) van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma voor 
dijkring 6 (de primaire waterkeringen van friesland en groningen). 
in 2016 neemt prW het trekkerschap op zich voor de verkenning 
geulmanagement. Daarnaast levert prW procesmatige en 
inhoudelijke bijdragen bij een aantal andere pilots, te weten; 
dubbele dijk, groene Dollarddijk en slibmotor koehoal.  

ook levert prW de secretaris voor het nog op te richten platform 
ten behoeve van kennisuitwisseling tussen enerzijds de poV-pilots 
onderling en anderzijds met de activiteiten van prW en  
het Deltaprogramma Waddengebied.

Het belangrijkste doel van de poV is dat er niet alleen 
kustveiligheid wordt geboden, maar dat er ook kansen worden 
gegrepen voor verbindingen met natuur. Vaak gaat dit ook hand 
in hand. kwelders kunnen meestijgen met de zeespiegelstijging 
en het onttrekken van slib voor dijkversterkingen kan zelfs geld 
besparen. En het concept van wisselpolders zorgt voor fraaie 
natuurgebieden. 

STRATEGIE 4B: ICONEN VAN NATUURHERSTEL  

EN INTEGRALE GEBIEDSONTWIkkELING

Integrale opgave Kop van Noord-Holland
in de kop van noord-Holland liggen mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling, vooral in het kader van een integrale aanpak: 
verbetering van de zoetwater-infrastructuur voor de landbouw, 
een geleidelijke zoet-zout overgang gekoppeld aan vispassages, 
natuurvriendelijke oevers en andere natuurherstelmaatregelen. 
Dit in combinatie met de ontwikkeling van voorzieningen voor 
sportvisserij en andere vormen van recreatie. in 2015 is dit plan 
uitgewerkt. begin 2016 is er een ronde-tafel-gesprek met alle 
belanghebbende partijen om de volgende stap te maken in dit 
proces.

Strategie 4.
Verzachten randen  
vaste wal en natte wad

Lauwersmeer en Waddenzee ecologisch  
en toeristisch weer verbonden
Het lauwersmeer is een belangrijke plek in het Waddengebied als 
schakel tussen de zoute zee en het zoete achterland. prW denkt 
mee met kansen voor meer dynamiek in het gebied, een duurzaam 
beheer en het creëren van zoet-zoute overgangszones voor vissen 
en in de toekomst mogelijk het  herstellen van de verbinding met 
de Waddenzee. in 2015 zijn de eerste stappen gezet samen met 
de Waddenvereniging voor een eerste verkenning. 

zeeforel
Een ander project in het lauwersmeergebied is het project 
zeeforel. Het initiatief ligt hier bij andere partijen. prW adviseert 
en verbindt. Dit plan voorziet in een vispassage van en naar zee 
en in grindbedden waar de vissen hun eitjes op kunnen afzetten. 
De Waddenfondsaanvraag is in 2015 afgewezen vanwege een 
overvraging van het budget. gezien de kwaliteit van het plan is  
er goede hoop dat de financiering in 2016 alsnog rond komt.  

(Aanvullende) natuurambitie Afsluitdijk
afgelopen jaren was prW actief als trekker voor de uitwerking van 
de Vismigratierivier (Vmr). Dit was een cruciale bijdrage, die er 
mede voor gezorgd heeft dat de Vmr op koers ligt naar realisatie. 
inmiddels is de besluitvorming nu zover gevorderd dat prW de 
planuitvoering overlaat aan het programmabureau De nieuwe 
afsluitdijk (Dna). De aanjaagfunctie zit er op. 

nieuw aandachtspunt van prW voor de periode 2015-2018 
voor de afsluitdijk is de invulling van de natuurambitie rond 
de rest van de afsluitdijk. in 2015 zijn de mogelijkheden van 
extra broedplaatsen voor wadvogels, ondiepe zones voor de 
ontwikkeling van vis- en watervogelhabitat, een natuurlijker 
dijkbekleding en mogelijkheden van nieuw kwelderareaal in de 
gaten gehouden. Enkele vorderingen daarin staan beschreven  
bij andere strategieën. 

Holwerd aan Zee 
De haalbaarheidsstudie die het programma naar een rijke 
Waddenzee uitvoerde naar de plannen rondom Holwerd aan zee 
(Haz) heeft een echt aanjaageffect gehad. Dat had namelijk alles 
te maken met het antwoord op de hoofdvraag: ‘Heeft Holwerd aan 
zee een kans van slagen?’ ja, het kan. natuurlijk zijn er een hoop 
mitsen en maren bij te plaatsen, maar het eindoordeel met deze 
eerste verkenning is dus positief.

Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens een congres in februari 
waar 200 mensen op afkwamen. De volgende dag was het 
uitgebreid in de regionale media. prW organiseerde vervolgens in 
samenwerking met de Waddenacademie een kennistafel over de 
werking van een spoelmeer. Een dergelijke constructie zou, in de 
huidige omstandigheden, vele miljoenen kunnen besparen. maar, 
zo merken de deskundigen op, dit geldt voor de huidige situatie en 
het is nog maar zeer de vraag of die gehandhaafd blijft. 

natuur, veiligHeid en   
recreatie gaan Hand in Hand

strategietrekker: wim schoorlemmer
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minister Schultz van Haegen is halverwege 2015 in elk geval zo 
geïnteresseerd in de plannen dat zij op voorstel van de regio een 
mirt-onderzoek start  waar binnen een verdere uitwerking en 
doorrekening van de plannen van Haz wordt uitgevoerd.  
prW zal in deze tweede fase, die in 2016 start, een bijdrage 
leveren voor de verdere uitwerking van deelsporen 1 (leefbaarheid) 
en 2 (natuur, landschap en cultuurhistorie).

Kleinere iconen
De effectiviteit van de passeerbaarheid van de vispassage bij 
het gemaal in Vijfhuizen is door bemiddeling van het programma 
naar een rijke Waddenzee gestegen van zo’n 20% naar nagenoeg 
100%. prW ontwikkelde een advies zodat er een permanente 
verbinding is tussen de kwelder en het achterland. beheerder  
it fryske gea was onder de indruk van die toegenomen effectiviteit 
en financiert de uitvoering van dit advies. Het monitoringplan is 
eveneens ontwikkeld in 2015. Voor 2016 is de opgave om dit  
ook als voorbeeld te laten dienen voor monitoring van andere  
zoet-zout-locaties in het Waddengebied. op die manier uniformeert 
de monitoring conform de wens uit de Samenwerkingsagenda 
beheer Waddengebied. 

STRATEGIE 4C: VERBETERING VAN DE HUIDIGE  

EN ONTWIkkELING VAN NIEUWE kWELDERS

Veel kwelders zijn een toenemende bron van zorg als het gaat  
om natuurontwikkeling. Voor de vastelandskwelders geldt dat  
ze nog altijd verder opslibben en dat het areaal is vastgelegd 
tussen dijken en Waddenzee. Daardoor hebben ze de neiging  
te verouderen, wat slecht is voor de diversiteit van  
de natuurwaarden. 

met beheer- en inrichtingsmaatregelen (beweiding, vermindering 
begreppeling en dergelijke) kan dit proces worden vertraagd,  
maar niet worden gestopt. Een bijkomend probleem bij kwelders 
is dat de predatie op vogels door landzoogdieren zoals vossen 
toeneemt. ook de steeds sterker wordende zomerstormen  
zorgen voor problemen; vogelnesten en -legsels spoelen steeds 
vaker weg. 

ook de kwelders op de eilandkoppen- en staarten verouderen 
trendmatig, maar dat is deels een natuurlijk verschijnsel, deels  
het gevolg van een gebrek aan wind- en waterdynamiek en  

deels het gevolg van de voortgaande depositie van nutriënten  
op de eilanden. 
prW zet daarom in op een discussie met beheerders en 
deskundigen over de kennis die voort komt uit de onderzoeken 
en demonstratieprojecten (zowel vanuit bestaande projecten als 
pilots poV en onderzoeken vanuit het kennisnetwerk ontwikkeling 
en beheer natuurkwaliteit (obn)). in 2015 is in samenwerking 
met het obn een workshop georganiseerd voor onderzoekers en 
beheerders over de mogelijkheden voor een Waddenzeebreed 
dynamisch kwelderbeheer. De conclusie was ondermeer dat 
afstemming van (experimentele) maatregelen met betrekking 
tot dynamisch kwelderbeheer meerwaarde oplevert. Het is nu 
aan de beheerders en beleidmakers op kweldergebied om, in 
onderlinge afstemming, de optimale experimenteerstrategie per 
deelgebied te gaan bepalen. in 2016 kijkt prW of een doe-tank 
van kwelderbeheerders hierin een aanjagende functie kan spelen.  

Kwelder Terschelling
Een pilotproject waar prW al een tijdlang aan is verbonden, is de 
kweldervorming bij Striep. De uitwerking er van is ondergebracht 
in strategie 5. 

STRATEGIE 4D: ZILTE VITALITEIT ACHTER DE DIjkEN

De Waddenacademie heeft begin 2015 het initiatief genomen 
om de effecten van klimaatverandering en bodemdaling op 
de landbouw in noord nederland te onderzoeken. Hieruit is 
gebleken dat in veel landbouwgebieden langs de randen van de 
Waddenzee toenemende verzilting zal optreden. Daarom adviseert 
De Waddenacademie de ontplooiing van innovatieve strategieën, 
opdat de landbouw zich daar kan blijven ontwikkelen.  
Hieruit	kunnen	mogelijk	zelfs	exportproducten	(vergroting	en/of	
betere benutting van zoetwaterlenzen, zouttolerante gewassen) 
worden ontwikkeld, want verzilting van landbouwgebieden is  
een mondiaal probleem. 

in 2015  heeft prW een agenderende verkenning uitgevoerd naar 
de mogelijkheden. Het is de bedoeling om in 2016 dit verder uit te 
rollen naar een totaalstrategie. in 2015 is er op projectniveau al 
concreet gewerkt aan het realiseren van kansen voor zilte vitaliteit. 
Denk bijvoorbeeld aan de adviesrol van prW voor de dubbele dijk 
tussen Eemshaven en Delfzijl. 

HOOFDRESULTATEN STRATEGIE 4 IN 2018

•	 Twee	uitgevoerde	POV-projecten,	waarbij	rekening	gehouden	wordt	met	natuurlijke	morfologische	processen,	 
 met voorbeeldwerking voor nieuwe dijkconcepten;
•	 	Verkenningen	en	zo	mogelijk	nadere	planuitwerking:	integrale	gebiedsontwikkeling	Kop	van	Noord-Holland	Amstelmeer-

Waddenzee en herstel brakke overgangszones en kansen toeristisch recreatieve ontwikkeling lauwersmeer;
•	 Invulling	aanvullende	natuurambitie	Afsluitdijk;
•	 Ondersteuning	van	de	verdere	verkenning	van	Holwerd	aan	Zee;
•	 Monitoringconcept	brakke	zone	gemaal	Vijfhuizen	en	monitoringconcept	brakke	zones	waar	nodig	verankeren	in	 
 de basismonitoring van de Waddenzee;
•	 Ontwikkeling	van	een	totaalstrategie	voor	de	vastelandskwelders,	vanuit	het	oogpunt	van	zowel	natuur	als	veiligheid;
•	 Demonstratieprojecten	met	meer	dynamiek	in	de	zeereep	van	de	eilanden;
•	 Ideevorming	over	lokale	projecten	met	economische	en	natuurwinst	van	brakwaterzones	en	zilte	economie.
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Bijdrage aan het bereiken van het streefbeeld
De Waddenzee is een uniek natuurgebied. uniek doordat er een 
bijzondere combinatie is van eilanden, wadplaten en kwelders.  
op andere delen in de wereld komt dit ook wel voor, maar 
daar is het na een paar decennia weer verdwenen of compleet 
verschoven. De Waddenzee bestaat al honderden jaren vanwege 
het ingenieuze systeem van sedimentaanvoer.  

De sedimenthuishouding in de Waddenzee is dus de basis voor 
haar voortbestaan. toch weten we er verassend weinig van. 
Deze strategie richt zich daarom op het opdoen van kennis en 
praktische ervaring over sedimenthuishouding. op die manier 
willen we passende oplossingen agenderen en initiëren.  
maar bovenal ligt de rol er voor het programma naar een  
rijke Waddenzee (prW) in om de koppeling te maken 
met projecten voor natuurherstel en verbindingen leggen 
tussen partijen. zo kan een zandmotor bijvoorbeeld ook een 
Hoogwatervluchtplaats zijn voor vogels.  

STRATEGIE 5A: mEEGROEIEN mET DE ZEE

Schiermonnikoog
met betrekking tot dynamisch kustbeheer heeft het prW op 
verzoek van het nationaal park Schiermonnikoog een voorlopig 
ontwerp gemaakt voor het aanbrengen van een kerf in de duinen, 
ten behoeve van verstuiving in de zeereep van Schiermonnikoog. 
Dit is enerzijds bedoeld om een bijdrage te leveren aan de 
herstelopgave van de duinen en anderzijds maakt het bewoners 
meer vertrouwd met de dynamiek van stuivend zand in de zeereep 

en de effecten daarvan op de omgeving. Het voorlopig ontwerp 
heeft een breed draagvlak. inmiddels is er een begonnen met het 
uitwerken van het plan naar een definitief ontwerp. Dit moet  
medio 2016 gereed zijn.

Terschelling
Een pilot-project waar prW al een tijdlang aan is verbonden, 
is de kweldervorming bij Striep. in 2015 is een nieuwe poging 
gedaan om deze pilot tot uitvoering te laten brengen. onder 
begeleiding van prW, zijn de gemeente terschelling, Wetterskip 
fryslân, provincie fryslân, rWS, Staatsbosbeheer en Sense of 
place gezamenlijk aan de slag gegaan om aan de zuidkant van 
terschelling een aantal kwelderrestanten te behouden en nieuwe 
te ontwikkelen. 

alle partijen zijn het erover eens dat natuur - en 
landschapsontwikkeling hierbij prioriteit heeft terwijl gelijktijdig  
de kustveiligheid wordt gegarandeerd. Het ontwerp voor de 
inrichting en locatie van de kwelder is in overleg met bewoners 
tot stand gekomen en kwam begin 2016 in het nieuws. 
landschapsarchitect bruno Doedens baseerde zich bij het ontwerp 
op de rechte lijnen van piet mondriaan. Het is de bedoeling dat in 
2018 de schep in de grond gaat zodat het onderdeel kan uitmaken 
van leeuwarden Culturele Hoofdstad.

bovenstaande zijn twee concrete projecten. meer in algemene 
zin houdt prW ook vinger aan de pols bij de kennisontwikkeling 
rondom de sedimenthuishouding. prW zet daar voornamelijk in  

Strategie 5.
Sedimenthuishouding  
voor veiligheid  
en biodiversiteit

op integraliteit en prioritering van de natuurwaarden.  
zo leverde het begin 2015 enkele adviezen aan de Verkenning 
Slibhuishouding  Waddenzee. Deze verkenning staat onder regie 
van rijkswaterstaat en begin 2016 komt een publieksvriendelijke 
samenvatting beschikbaar.

STRATEGIE 5B: VERTROEBELING AANPAkkEN WAAR NODIG

Slib is een natuurlijke substantie, die in de Waddenzee 
thuishoort. maar door menselijke activiteiten kan de hoeveelheid 
slib in de waterkolom in en rond de gebieden waar deze 
activiteiten plaatsvinden, zo hoog worden dat het processen 
in de voedselketen gaat belemmeren. zo kan het water door 
opgewerveld slib dusdanig troebel worden dat de algengroei wordt 
geremd. Het grote deelgebied waar dit het duidelijkst speelt, is de 
Eems-Dollard. Hieraan is een aparte strategie gewijd (strategie 7). 

andere voorbeelden waar menselijke activiteiten mogelijk leiden tot 
een voor de natuur schadelijke mate van vertroebeling door slib:
•	 Het	baggeren	ten	behoeve	van	onderhoud	aan	vaargeulen	 
 naar de eilanden en kleinere waddenzeehavens;
•	 Het	uitvoeren	van	bodemberoerende	visserij;
•	 Het	onderhouden	van	mosselkweekpercelen;
•	 Het	uitvoeren	van	zandsuppleties	(via	het	slib	dat	met	het	 
 zand mee kan komen).

Het verminderen van (de effecten van) baggeren valt onder 
strategie 6. De effecten van de andere genoemde activiteiten, 
worden onderzocht en zo mogelijk aangepakt in de Slibverkenning 

Waddenzee. Hiervoor staat rijkswaterstaat aan de lat.  
prW ondersteunt dit met interventies (kennisbundeling, netwerk, 
samenwerking) om projecten in uitvoering te krijgen (zoals valt te 
lezen hierboven en in de andere strategieën).   
zo leidde bijvoorbeeld de kennistafel Spoelmeer Holwerd aan 
zee (zie strategie 4) tot nieuwe inzichten in de morfologische 
ontwikkelingen in de Waddenzee. ontwikkelingen die onder andere 
van belang zijn voor het geulmanagement. binnen strategie 5 
wordt hieraan in 2016 een vervolg gegeven.

de sedimentHuisHouding begrepen

strategietrekker: rick timmerman

RESULTATEN STRATEGIE 5 IN 2018

•	 	De	kennis	over	de	sedimenthuishouding	is	zover	
voortgeschreden dat duidelijk is welke problemen 
zich voor natuur en mens (gaan) voordoen en welke 
maatregelen daartegen effectief zijn;

•	 	De	resultaten	van	de	slibverkenning	geven	inzicht	in	de	
menselijke activiteiten die zorgen voor een mate van 
vertroebeling die schadelijk is voor de natuur en in welke 
deelgebieden dit speelt; hieruit volgen ook  
de eventueel te treffen maatregelen;

•	 	Uitvoering	van	diverse	pilotprojecten	op	het	gebied	van	
sedimenthuishouding en vermindering van vertroebeling, 
die de kennisontwikkeling op bovenstaande gebieden 
ondersteunen en die tegelijkertijd soelaas bieden daar  
waar (lokale) verstoring van natuurwaarden, gebruik of 
waar veiligheidsrisico’s optreden.
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Bijdragen aan het bereiken van het streefbeeld
Havens en vaargeulen horen bij de Waddenzee. al van oudsher 
werden mensen en goederen met schepen over de Waddenzee 
naar hun bestemming gebracht. De regio is welvarend geworden 
met een marien-agrarische economie. Vanuit de commerciële 
havens worden nog steeds goederen vervoerd, vissersschepen 
vinden er hun thuishaven. Daarnaast hebben de veerboten, 
vaargeulen en jachthavens een niet weg te denken rol in de 
toeristen-economie. maar havens en scheepvaart beïnvloeden de 
natuurlijke omgeving van de Waddenzee. Havens via hun vorm en 
via de manier waarop zij het sediment dat in de havens neerslaat 
weer in omloop brengen. geulen worden voor de scheepvaart op 
diepte gehouden, soms tegen de natuurlijke processen in. 

Het programma naar een rijke Waddenzee (prW) kijkt hoe  
haven- en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan.  
En hoe het baggeren zodanig vorm kan worden gegeven dat  
het inspeelt op de slibhuishouding van de Waddenzee.

STRATEGIE 6A: NAAR DUURZAmE WADDENZEEHAVENS

Building with Nature
Het meerjarig programma ‘building with nature Waddenzeehavens’ 
staat vol op de agenda. De commerciële Waddenzeehavens 
trekken dit programma met partners. prW heeft een belangrijke 
rol gehad in de ontwikkeling van dit programma, maar nu het 
omarmd is door andere partners heeft prW vooral een 
adviserende functie. Vanuit het streefbeeld kijkt prW kritisch  

Strategie 6.
Verduurzaming havens, 
scheepvaart en 
vaargeulmanagement

naar de balans tussen een zelfredzaam ecosysteem en  
eco-engineering. 

prW heeft het afgelopen jaar adviezen gegeven of ondersteuning 
verleend aan de volgende projecten;
•	 	De	proef	kwelderaanleg	Delfzijl	en	verwijdering	van	 

de griesberg (marconi); 
•	 	Zoet-zout	overgang	Pier	van	Oterdum	(vervolg	op	Marconi);	
•	 	Reductie	baggerbezwaar	havens	Delfzijl	en	Harlingen;	
•	 	Slibmotor	Roptazijl	(ook	wel	bekend	als	koehoal).

Plastic
plastic hoort niet thuis in Werelderfgoed Waddenzee daarover is 
iedereen het wel eens. maar plastic is een groeiend probleem  
voor de Waddenzee. Vogels en zeehonden raken bijvoorbeeld 
verstrikt in visnetten. En flessen, autobumpers en 
kunststofonderdelen ontsieren het Werelderfgoedgebied.  
Het thema kwam naar boven via de werkgemeenschappen 
die in het kader van de Samenwerkings agenda beheer 
worden gehouden. Het programma naar een rijke Waddenzee 
organiseerde vervolgens met de initiatiefnemers in oktober een 
bijeenkomst over plastic in de Waddenzee. 

tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het om grote 
hoeveelheden plastic gaat. maar dat er in het Waddengebied 
verschillende manieren zijn voor verschillende doelgroepen tegen 
verschillende prijzen om plastic in te zamelen. Het programma 
naar een rijke Waddenzee gaat als vervolgstap voor 2016 

met de initiatiefnemers kijken naar de mogelijkheid van een 
gestroomlijnde ketenbenadering. prW zal hier een coördinerende 
rol in spelen. uiteindelijk doel is om een uniforme aanpak te 
ontwikkelen die het economische rendabel (genoeg) maakt om 
plastic in te zamelen. zo wordt er een bijdrage geleverd aan de 
vermindering van rondslingerend plastic in de Waddenzee.

Gedragscode
in de verklaring van tonder is een verkenning aangekondigd  
van de mogelijkheden voor een gedragscode voor bedrijven,  
die actief zijn in de Waddenzee. Het gaat om vrijwillige afspraken 
over een bedrijfsvoering, die tot verbetering van de kwaliteit van 
het werelderfgoed leidt. in 2015 is door prW verkend welke 
aanpak gekozen zou kunnen worden om met bedrijven daarover  
in gesprek te komen.

STRATEGIE 6B: GEULmANAGEmENT

in 2015 is door prW een bijdrage geleverd aan verkenningen  
voor vaargeulen die nu tot problemen leiden; zowel voor wat 
betreft	bereikbaarheid/bevaarbaarheid	als	voor	duurzaamheid.	 
De rol van prW bij ameland - Holwerd was bescheiden;  
de onafhankelijke procestrekker is voorzien van informatie. 
ten aanzien van noordpolderzijl speelt prW een veel grotere  
rol door namelijk een verkenning uit te (laten) voeren.

Het haventje van noordpolderzijl is via een smalle geul verbonden 
met de zuidoost lauwers. De kosten van het bevaarbaar houden 
van de geul zijn (relatief) hoog. En ondanks deze inspanning is de 

-   duurzame Havens liggend  
aan een werelderfgoed 

-  bereikbaarHeid Havens  
natuurlijk geborgd

 strategietrekker: lianne Huzen
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geul minder open dan vroeger, waardoor de bereikbaarheid van  
de haven vaak slecht en in ieder geval onzeker is. ook de 
inmiddels gerealiseerde vispassage is minder effectief.  
Een (duurzame) oplossing is wenselijk en daarom voert prW 
een verkenning uit van een aantal varianten voor het duurzaam 
verbeteren van de toegankelijkheid van het haventje in combinatie 
met kansen voor een rijke Waddenzee in termen van natuur, 
cultuurhistorie, morfologische effecten, landschapsbeleving en 
recreatie. De verkenning, die wordt uitgevoerd in opdracht van de 
provincie groningen (en op verzoek van de gemeente Eemsmond 
en het waterschap noorderzijlvest), is globaal en richt zich op 
de technische en financiële haalbaarheid. De eerste concept-
resultaten lagen er eind 2015. in 2016 wordt dit verder uitgewerkt. 

STRATEGIE 6C: SLImmER mET SLIB

prW liet binnen de kaders van programma Ecologie en Economie 
in balans een verkenning uitvoeren naar een meerjarenprogramma 
Slimmer met Slib in het Eems-Dollard estuarium (zie voor 
resultaten strategie 7). Voor de komende jaren is het van belang 
de in de Eems-Dollard opgedane kennis en ervaringen te delen, 
op te schalen en (waar mogelijk) toe te passen in het gehele 
Waddengebied. 

STRATEGIE 6D: 

VERkENNEN (ON)mOGELIjkHEDEN ANDERS VAREN

Het streefbeeld daagt uit tot andere oplossingen voor de lange 
termijn. in agenderende zin start prW daarom in 2016 een 
verkenning naar mogelijke innovaties in het (water)transport en 
bereikbaarheid van de eilanden die minder belastend zijn voor het 
systeem. Een verkenning die uiteraard met betrokkenheid van 
reders, havenbeheerders en gebruikers wordt uitgevoerd.  
De voorbereidingen vonden in 2015 plaats. 

RESULTATEN STRATEGIE 6 IN 2018

•	 	Uitvoering	eerste	fase	‘Building	with	Nature	
Waddenzeehavens’, en plan voor vervolg;

•	 	Uitgevoerd		open	planproces	Holwerd-Ameland	en	
besluitvorming over vervolgstappen;

•	 	Aantoonbaar	meer	grip	op	slibhuishouding	Waddenzee,	
inclusief	slib	als	bewezen	grondstof	voor	dijk/
kustbeheer;

•	 Innovatieprogramma	‘slimmer	met	slib’;
•	 	Onderbouwde	innovatieve	vaargeulstrategieën	en	

‘bedreigende natuurlijke geulen’-strategie benoemd.
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Bijdragen aan het bereiken van het streefbeeld
Het Eems-estuarium vertoont symptomen van verval. oorzaak van 
die achteruitgang is slib, dat nauwelijks meer kan bezinken en 
met elk getij opnieuw in beweging komt. De stroming is sterk 
gekanaliseerd, de vloed loopt hoog op, het water is extreem 
troebel, de rivier is te nauw opgesloten door landwinning en 
de waterkwaliteit is slecht. Van de oorspronkelijk rijkdom aan 
planten en dieren is weinig meer over. De ruggengraat van het 
estuarium is echter nog steeds intact: er is een in- en uitgaande 
getijdenbeweging en ook de brakwaterzone bestaat nog.  
Hier liggen dus nog steeds kansen voor herstel. nog wel en het 
programma naar een rijke Waddenzee (prW) zet daar op in. 

De bijdrage van prW voor een rijker Eems-estuarium zit ‘m vooral 
in de inzet van de programmamanager van Economie en Ecologie 
in balans (E&E). Daarnaast organiseert prW de samenhang 
tussen de verschillende processen. bovendien zijn een aantal 
projecten desgevraagd ondersteund met adviezen. En verder 
heeft prW in 2015 aan de basis gestaan voor de verkenning naar 
een meerjarenprogrammering Slimmer met Slib en de door de 
Waddenacadmie ontwikkelde blauwdruk voor systeemmonitoring 
Eems. 

Vertroebeling Eems-Dollard wordt aangepakt
Het belangrijkste wapenfeit in 2015 is dat de vertroebeling van 
het water in de Eems-Dollard wordt aangepakt. Het slib zal 
worden gebruikt voor dijkversterking, een vogeleiland en het 

wordt over akkers uitgereden. ook zal de griesberg bij Delfzijl 
worden opgeruimd. Dat hebben gedeputeerde Staghouwer 
van de provincie groningen en minister Schultz van Haegen 
(ministerie van infrastructuur en milieu) eind 2015 met elkaar 
afgesproken binnen de kaders van het mirt. ook het ministerie 
van Economische zaken doet mee.

dubbele dijk
Het slib uit de Eems-Dollard wordt gebruikt bij de dijkversterking 
Eemshaven-Delfzijl. bij deze werkzaamheden wordt ook een 
dubbele dijk aangelegd, waardoor een tussenliggende polder 
ontstaat. Deze polder kan met elk getij vollopen, waardoor slib 
achterblijft. op den duur kan dit slib worden omgezet in klei,  
dat als basis voor dijkmateriaal kan dienen. prW gaf adviezen en 
legde verbindingen met ander partners.

griesberg
rijkswaterstaat gaat de griesberg opruimen, een eiland van  
18 hectare dat bij eb droogvalt. Deze berg is indertijd  
ontstaan door de legale lozing op de Eems van kalkgries,  
een bijproduct van de productie van soda, door fabrikant  
brunner mond. prW ondersteunde het proces ondermeer  
met een intervisie-sessie.

vaargeul Eemshaven-noordzee
rijkswaterstaat zal ook de vaargeul Eemshaven-noordzee 
uitbaggeren. Van de klei wordt een broedeiland voor onder andere 

Strategie 7.
Eems-Dollard Estuarium

de noordse stern aangelegd. ook wordt er slib uitgereden over 
akkers in de Veenkoloniën. De eerste proef met slib over akkers 
met bieten, die in het voorjaar plaatsvond, levert goede resultaten 
op en wordt daarom uitgebreid. prW had hierin een initiërende rol.

Blauwdruk monitoring Eems
in de afgelopen vijf jaar hebben bedrijven zo’n 13 miljoen 
euro uitgegeven aan wettelijk verplichte monitoring voor het 
verkrijgen van een vergunning om iets te ondernemen in het 
Eems-gebied. Veel bedrijven ervaren dit als een traag en duur 
proces. natuurverenigingen zijn op hun beurt ontevreden over de 
informatie die dit oplevert. Het is te versnipperd en zegt niks over 
het eco-systeem. 

Daarom is de Waddenacademie door prW, de provincie groningen 
en E&E gevraagd om met een blauwdruk te komen of dit ook 
beter kan. Een goede basismonitoring moet voor zowel natuur als 
economie winst opleveren, is de gedachte. De Waddenacademie 
geeft eind 2015 een aantal adviezen die uitkomen op een geschat 
bedrag van circa 550.000 euro voor de uitvoering hiervan op 
jaarbasis. Dat is meer dan de helft goedkoper dan het gemiddelde 
bedrag van de afgelopen 5 jaar. Verdere besluitvorming hierover 
vindt plaats in de loop van 2016. 

Meerjarig innovatieprogramma Slib
prW liet binnen de kaders van E&E een verkenning uitvoeren  
naar een meerjarig innovatieprogramma slimmer met slib.  

alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit vraagstuk een 
oplossing nodig heeft en de wil om ermee aan de slag te gaan is 
er eveneens. Waar het nog aan ontbreek is regie en een uniforme 
aanpak. Deze tekortkomingen worden nu opgepakt door E&E via 
een adaptief programma. alle partijen willen door samenwerking, 
kennisdeling en elkaars kracht te gebruiken het slibprobleem te lijf. 
uiteindelijk doel is om het economisch rendabel te maken om slib 
uit de Eems te halen in 2022.

Een aantal korte termijn projecten zijn al in gang gezet, zoals de 
dubbele dijk. Voor de langere termijn gaat het bijvoorbeeld ook  
om slib te gebruiken als bouwmateriaal. bovendien wordt er door 
deze ontwikkelingen nieuwe technologie en kennis opgedaan,  
die eventueel aan het buitenland kan worden verkocht. 

- economie en ecologie in balans
- zoeken naar de systeemsprong
- slimmer met slib

 strategietrekker: michiel firet

RESULTATEN STRATEGIE 7 IN 2018

•	 Uitgewerkte	projectvoorstellen	en	pilots	 
 Ecologie & Economie in balans;
•	 	Integraal	beeld	herstelprojecten	langs	de	randen	van	 

de Eems-Dollard;
•	 Innovatieprogramma	‘slimmer	met	slib’.
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Bijdragen aan het bereiken van het streefbeeld
De Waddenzee is in 2030 nog steeds een door unesco aangewezen 
Werelderfgoed. De unieke natuurwaarden zijn bij iedereen in 
nederland bekend en ver daarbuiten. Daardoor heeft het gebied 
een enorme aantrekkingskracht op toeristen. maar wel toeristen die 
naar het gebied trekken om van de natuur te genieten. Daarom zijn 
ondernemers in de regio ook blij met natuurherstelprojecten,  
sterker nog; ze zijn een van de drijvende krachten hierachter. 
Werelderfgoed Waddenzee is zo een aanjager voor de lokale en 
regionale economie én de natuurwaarden van het gebied.

op dit moment vinden er al veel toeristische activiteiten plaats 
in het Waddengebied. bovendien voert de aanjager van het 
Werelderfgoed al concrete activiteiten uit zoals de ontwikkeling 
van een toolbox en het plaatsen van borden Werelderfgoed 
Waddenzee. Het programma naar een rijke Waddenzee (prW) is 
door haar opdrachtgevers gevraagd om meer programmatische 
sturing. Hoe krijg je nu de natuurwaarden voorop in de beleving? 
Hoe verbind je alle losse activiteiten tot een geheel?  
De Waddeneilanden zijn al populair, maar hoe maak je ook  
de vaste wal aantrekkelijk? 
 
prW wil haar capaciteit en organiserend vermogen inzetten 
om met de verschillende partners een impuls te geven aan het 
duurzame Waddentoerisme passend bij de status van het gebied 
als Werelderfgoed. Dit door bestaande initiatieven bijeen te 
brengen, gezamenlijk samenhang te organiseren en aanvullende 
capaciteit te leveren. 

STRATEGIE 8A/B/C/D: DUURZAAm WADDENTOERISmE

in nauw overleg met de provincie fryslân is een structureel overleg 
gestart, waaraan deelnemen het ministerie van Ez, de aanjager 
Werelderfgoed, prW, de Waddenprovincies, de Waddenvereniging 
en enkele ondernemers. Daar is overzicht gecreëerd, worden 
werkzaamheden op elkaar afgestemd en taken verdeeld.  
ook worden via dit ‘team Werelderfgoed’ de relaties onderhouden 
met de voorbereiders van de trilaterale ministersconferentie. 

Marketing
Samen met marketing-organisaties zijn de voorbereidingen gestart 
voor een Waddenzee-brede marketingcampagne. niet meer ieder 
eiland voor zich, maar het hele gebied moet op de kaart. Dit is 
met name van belang voor de uitstraling richting de internationale 
toerist. Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) heeft 
enkele branding-concepten ontwikkeld (zoals it’s your nature), die 
nationaal en regionaal doorvertaald zullen worden. Die campagne 
biedt daarmee een basis om in een later stadium ook de lokale 
identiteit en trots te versterken.

De toeristisch-recreatieve bedrijven hebben (met provinciale 
ondersteuning) inmiddels regionale marketingbureaus in het leven 
geroepen (zoals uytland, rmtnof, Waddenland). Deze bureaus 
ondersteunen individuele ondernemers. prW verzorgt als aanjager 
op verzoek spreekbeurten en bijeenkomsten voor deze mensen. 
productontwikkeling per ondernemer vindt in dat netwerk plaats. 
prW heeft vanuit de sector inmiddels het verzoek gekregen vooral 
te werken aan een Waddenbreed netwerk en platform.  

Strategie 8.
Duurzaam Waddentoerisme 
Werelderfgoed

Doelen zijn dan o.a. kennisuitwisseling, gebundelde 
produktontwikkeling, het maken van een ‘belevingskaart’,  
betere vindbaarheid op het internet en het ontwikkelen van 
bepaalde ict-tools. in 2015 is er voor ondernemers bijvoorbeeld 
een ‘toolbox’ gemaakt: een set van teksten en illustraties die  
vrij gebruikt kunnen worden.

Uniforme uitstraling
Samen met de bestaande educatieve centra (zoals Ecomare) werkt 
prW aan een standaard voor Werelderfgoedcentra, certificering 
van gidsen en een meer uniforme uitstraling (o.a. kleding).

De internet-ontsluiting van belevingsmogelijkheden van het 
Waddengebied is zeer beperkt. begin 2016 heeft  
www.waddenzee.nl zijn website stevig aangepast met 
een duidelijke portaalfunctie voor natuurbeleving in de het 
Waddengebied. prW onderzoekt in 2016 manieren om de 
ontsluiting van het aanbod (natuurorganisaties, ondernemers, 
educatiecentra) beter vorm te geven. ook andere ict-tools  
worden onderzocht (kaart, boekingssysteem, newsfeed).

bovenstaande activiteiten zijn enkele belangrijke voorbeelden 
uit het meerjaren-programma dat in 2015 is ontwikkeld en 
vastgelegd.  

- beleven en verdienen  
- ontwikkeling van uitvoeringsstrategie  
 en bundeling van kracHt
- Het ‘merk’ waddenzee werelderfgoed op  
 een Hoger plan, vanuit eigen identiteit

 strategietrekker: taco van den Heiligenberg
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STRATEGIE 8E: ACTIEPLAN VAARRECREATIE WADDENZEE

begin 2015 is de vernieuwde erecode gelanceerd tijdens de 
opening van de watersportbeurs boot Holland in het WtC Expo  
in leeuwarden. Daarin staan 29 gedragsregels, maar de  
centrale boodschap is wees welkom in Werelderfgoed Waddenzee.  
als iedereen zich netjes gedraagt dan is er ruimte genoeg voor mens 
en dier. Vervolgens is de folder verspreid tijdens het vaarseizoen, 
langs jachthavens, door beheerder en tijdens excursies. 

tijdens de jaarlijkse cursussen van de bbz (beroeps bruine 
zeilvaart) voorafgaand aan het vaarseizoen vertelt de Waddenunit  
over de redenen waarom de Waddenzee Werelderfgoed is 
geworden. En wat het belang is van Wadplaten zoals razende bol, 
Engelsmanplaat en richel. 

Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De Waddenunit en de 
Wadwachters van natuurmonumenten constateren dat in 2015 
steeds meer vaarrecreanten en beroepschippers bewuster 
omgaan met de natuur en minder verstoring veroorzaken.  
Het was de bedoeling om dit ook meer wetenschappelijk in te 

steken via een opdracht gestuurde monitoring. maar voor het 
seizoen 2015 is het niet gelukt om de financiering hiervoor rond  
te krijgen. nu moet dat in 2016 plaats vinden. 

naast voorlichting is een ander belangrijk onderdeel van het 
actieplan de dynamische zonering. zo is er in de zomermaanden 
een extra vaarroute gecreëerd voor de recreatievaart tussen 
ameland en terschelling.  Door deze kortere route krijgen vogels 
en zeehonden meer rust en recreanten kunnen makkelijker en 
veiliger het Wad varen. betrokken partijen waren na afloop erg 
tevreden over de onderlinge samenwerking.

STRATEGIE 8F: TRILATERAAL VERBONDEN

De relaties met het trilaterale werk aan Sustainable tourism zijn 
gelegd. op marketing-gebied wordt gewerkt aan de hand van de 
brand concepts van het CWSS. Er zijn twee interreg-projecten: 
de ‘Waddenagenda’ is inmiddels van start, met nederlandse en 
Duitse partners. De verdere verkenning van een foundation moet 
nog vorm krijgen.

RESULTATEN STRATEGIE 8 IN 2018

•	 Een	gezamenlijk	programma	en	afgestemde	inzet	
 Duurzaam Waddentoerisme;
•	 Een	permanent	kernteam	van	provincies,	
 natuurorganisaties, ondernemers;
•	 De	basis	voor	een	netwerk	van	op	natuurbeleving	
 gerichte ondernemers en organisaties;
•	 Een	uitvoeringsgericht	meerjarenprogramma		
 Duurzaam Waddentoerisme;
•	 Een	interprovinciaal	gedragen	overkoepelende	
 marketingstrategie;
•	 Herkenbare	uitstraling,	incl.	bebording,	‘toolbox’,	
 marketing-uitingen, etc.;
•	 Structurele	toepassing	van	de	leerervaringen	
 actieplan Vaarrecreatie.
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Bijdragen aan het bereiken van het streefbeeld
De Waddenzee houdt niet op bij de Eems-Dollard. Hij loopt door 
tot aan Esbjerg in Denemarken. bovendien is de kwaliteit van de 
Waddenzee afhankelijk van de gebeurtenissen in de noordzee, 
maar ook via de achterliggende rivieren. ook dammen en dijken 
hebben invloed op de Waddenzee net als de zandsuppleties in de 
noordzee. En het baggeren van vaargeulen. 

problemen en successen in het Waddengebied moeten ook steeds 
in deze integrale context gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan 
de bergeenden. Dat aantal nam onlangs toe in de nederlandse 
Waddenzee. Dat leek een succes van de ingestelde maatregelen. 
tegelijkertijd vertrokken er een gelijk aantal bergeenden uit 
het Duitse gedeelte. Die waren geleidelijk aan naar nederland 
vertrokken. De crux is dus steeds om bepaalde ontwikkelingen  
in een integraal kader te zien.  

Externe effecten
bij de herijking van het programmaplan begin 2015, werd tijdens 
de kennistafels met wetenschappers aandacht gevraagd voor de 
invloed van externe effecten. factoren als klimaatverandering 
kunnen er immers voor zorgen dat het streefbeeld ondanks 
alle inspanningen niet gerealiseerd kan worden. zo kan een te 
intensieve visserij op zeebaars in de noordzee verantwoordelijk 
zijn voor de recente afname in de Waddenzee. 

Het is daarom van belang om deze externe invloeden in kaart  
te brengen, en te bespreken met deskundigen en gebruikers.

zo blijken zomerstormen mede verantwoordelijk te zijn voor  
een afname van het broedsucces van vogels op de kwelders.  
Van een aantal andere factoren als zandsuppleties is de invloed 
nog niet duidelijk.

als onderdeel van de samenwerkingsagenda beheer is er 
in 2015 gewerkt aan het ontwikkelen van een systeem van 
basismonitoring in de Waddenzee. Dit systeem zal de benodigde 
informatie moeten gaan leveren om de ontwikkeling van externe 
factoren te kunnen volgen. prW zal vervolgens in de komende 
jaren deze waarnemingen proberen te interpreteren.

als eerste stap wordt er begin 2016 een herhaling van het “fryske 
akademy” beraad uit 2004 georganiseerd in nauwe samenwerking 
met de Waddenacademie. De naam is anno 2016 wel anders; 
Het Waddenhuisberaad. Een aantal deskundigen op het gebied 
van economie en ecologie zal hier een overzicht samenstellen 
van de verschillende “drukfactoren” in de Waddenzee, en deze 
vervolgens van een waardeoordeel voorzien. in 2004 leidde dat 
bijvoorbeeld tot het uitkopen van de mechanische kokkelvisserij in 
het Waddengebied. Voor het ontrafelen van de ecologische impact 
(ontwikkeling van indicatoren voor effecten op onderdelen van het 
ecosysteem) wordt het Cascademodel gebruikt.  De resultaten van 
dit beraad geven niet alleen een overzichtelijke ranking op basis 
waarvan bepaalde keuzes gemaakt kunnen worden.  
Het wordt ook gebruikt bij het opstellen van de nieuwe versie  
van de Structuurvisie Waddenzee (de huidige Structuurvisie loopt 
tot en met 2017).

Strategie 9.
Effecten van externe 
invloeden en Overig

OVERIG

Beheerraad
op verzoek van het ministerie van Ez vervult prW sinds 2013 de 
secretarisfunctie van de beheerraad. De algemene rekenkamer 
(ar) was eind 2013 helder in haar oordeel over de recente 
decentralisatie van het natuurbeleid en van de geldstromen 
bestemd voor verbetering van de ecologie en de economie van 
het Waddengebied. Het beheer van de dertien beheerders is 
niet goed gestroomlijnd, waardoor informatie niet goed wordt 
uitgewisseld en er niet goed wordt samengewerkt. Volgens de ar 
was dit een van de redenen waarom de beleidsdoelstelling van 
natuurontwikkeling niet goed uit de verf komt. 

in samenwerking met het secretariaat van het regiecollege  
Waddengebied is vervolgens een plan opgesteld om dit te 
verbeteren. met de Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee 
(SWa) hebben het rCW en de beheerders in het Waddengebied 
de ambitie om in 2018 te werken als één beheerder met één 
integraal beheer en inrichtingsplan. Door vanuit de bestaande 
bevoegdheden van onderop toe te werken aan de afstemming en 
bundeling van beheeractiviteiten willen de beheerders stapsgewijs 
de samenwerking versterken. Dit met als doel dat het beheer 
slagvaardiger wordt, transparanter voor de burgers en gebruikers 
van de Waddenzee en efficiënter voor de beheerders zelf.  
De Samenwerkingsagenda is uitgewerkt in drie lijnen:
1. Stappen in 2014 op weg naar optimalisatie van beheer
2. naar een streefbeeld goed beheer in 2018
3. Doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer

De Voortgangsrapportage van de Samenwerkingsagenda beheer is 
beschreven in de Voortgangsrapportage juli 2015 – februari 2016. 
plan van aanpak verbetering beheer Waddenzee. maart 2016.

Waddenfonds
Voor een belangrijk deel overlappen de doelen van het  
programma naar een rijke Waddenzee en het Waddenfonds 
elkaar. zo stimuleren beiden het natuurherstel en de duurzame 
ontwikkeling van het Waddengebied. Het programma naar een 
rijke Waddenzee kiest in relatie tot het Waddenfonds de volgende 
twee rollen:
•	 Ondersteunen	van	partijen	in	het	ontwikkelen	van	projecten;
•	 	Bijdragen	aan	de	lange	termijn	programmatische	aansturing	

van het Waddenfonds;
•	 	Structurele	uitnodiging	Waddenfonds	voor	 

prW-teamvergadering.

in dit jaarverslag zijn projecten benoemd, waaraan prW heeft 
bijgedragen, die door de partners van het programma voor 
financiering zijn voorgedragen bij het Waddenfonds. 

COmmUNICATIE

De communicatie van het programma naar een rijke Waddenzee 
vindt plaats op drie niveaus. op het niveau van het streefbeeld 
(rijke Waddenzee voor mensen en natuur), op het niveau van de 
programma-organisatie (unieke samenwerking tussen gebruikers, 
overheden en natuurorganisaties) en op het niveau van concrete 

- onderdeel van een groter geHeel
- omgaan met onzekerHeden
- overige zaken

 strategietrekker martijn de jong
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projecten. De  primaire doelgroep is voor de meeste strategieën de 
Waddenzeeprofessional. Doordat duurzaam toerisme een nieuwe 
strategie is, hebben we qua communicatie dit jaar ook voor het 
eerst ingezet op een nieuwe doelgroep; de Waddentoerist.  
De belangrijkste opdracht is daar om aan te jagen en te verbinden 
(zie strategie 9), maar het leidde ook tot een concreet aantal 
communicatiemiddelen, die hieronder worden beschreven.

Waddentoerisme
Dit jaar heeft prW stappen gezet om de 
recreant in het Waddengebied te vertellen 
over de natuurwaarden van de Waddenzee.  
zo wordt duurzaam toerisme gestimuleerd. 
Denk bijvoorbeeld aan de lancering van de 
Erecode voor Wadvaarders. ook was er een 
bijdrage over duurzaam toerisme in de kust & 
zeegids die in een oplage van 200.000 stuks 
wordt verspreid. 

opvallend dit jaar was de ontwikkeling van de 
Wad-ontdekkingskaart onder coördinatie van 
prW. nooit eerder werkten zoveel verschillende 
partijen aan één gemeenschappelijke kaart. 
Vanuit vogelvlucht over zie je op deze kaart 
in één oogopslag de Waddenzee en de 
ecologische verbindingen met het achterland 
tot aan de alpen. De Wadontdekkingskaart 
verscheen afgelopen zomer in een oplage van 
100.000 stuks langs de gehele Waddenkust  
(zie verder strategie 8: beleving Werelderfgoed).

Eigen media
Het bezoekersaantal naar de website van 
een rijke Waddenzee groeit al jaren. in 2015 
trokken zo’n 15.000 unieke gebruikers naar 
rijkewaddenzee.nl. Dat is 2.000 meer dan het 
jaar daarvoor. ook het twitteraccount groeide van zo’n 700 naar 
1.100 volgers. De nieuwsbrief is met zo’n 10% gestegen naar 
546. Via deze kanalen kan prW de Waddengemeenschap snel 
en regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het 
Waddengebied en de werkzaamheden van prW. 

naast deze digitale media communiceert prW ook nog steeds via 
papieren rapporten, die overigens ook digitaal verspreid worden. 
Het programmaplan 2015-2018 is daar een goed voorbeeld 
van. De onderzoeken naar de flyway en Swimway haalden na 
publicatie op de website, zelfs het landelijke nieuws. 

Congressen en bijeenkomsten
Het programma naar een rijke Waddenzee heeft het afgelopen 
jaar op meerdere manieren een bijdrage geleverd aan tal van 
bijeenkomsten en congressen. Soms staan we daarvoor zelf  

aan de lat.  zoals het congres in Hamburg over de visstand in  
de Waddenzee. 

Vaak organiseert prW echter niet zelf het congres, maar levert  
het een bijdrage in de vorm van kennis, geld of organisatie-
vermogen. Denk bijvoorbeeld aan het congres over de 
haalbaarheidsstudie van Holwerd aan zee. georganiseerd door 
de Waddenacademie en Haz, terwijl de haalbaarheidsstudie 
een prW-product is. ook noemenswaardig zijn het Vispassage 

Congres in groningen met 550 deelnemers en Het 
Eems-Dollardcongres waar  
de zeegraskansenkaart werd toegelicht. 

naast congressen organiseert prW in 
samenwerking met tal van partners ook 
workshops. zoals de workshop om veroudering 
van kwelders tegen te gaan. Daarnaast hield prW 
een workshop tijdens  WaterXperience topsector 
Water voor scholieren en in december was er een 
Dialoogbijeenkomst over de zin en onzin van harde 
structuren. De bijeenkomst over plastic in oktober 
bleek een startschot voor het aanpakken van het 
plastic probleem. in 2016 gaat prW hier met tal 
van partners aan de slag met het realiseren van 
een ketenaanpak.  

Nieuws
De doelgroep van onze communicatie-inspanningen 
is primair de Waddenzee-professional, maar 
geregeld komen de inspanningen van prW ook 
in de nieuwsmedia terecht. Soms verstuurt prW 
een persbericht, maar vaak wordt het nieuws 
al opgepikt via social media en de website. 
zo belandde het verhaal over de flyway op de 
voorpagina van de leeuwarder Courant (lC) en 
het Dagblad van het noorden (Dvhn). terwijl het 

nieuws over de dalende visstand uitgebreid op nu.nl kwam en de 
volgende ochtend in meerdere landelijke dagbladen.  
De Wad-ontdekkingskaart vormde een twee-pagina’s breed 
startschot voor een uitgebreide zomerserie over het Waddengebied 
in de lC en het Dvhn. ook de zeegraskansenkaart was terug te 
lezen in verschillende media, zoals het friesch Dagblad.     

Door de berichtgeving in nieuwsmedia wordt het bereik van het 
werk van prW vergroot. Dat zorgde ook in 2015 voor meerder 
onverwachte  interacties. zo nam een lerares uit Harlingen  
contact op naar aanleiding van een bericht op omrop fryslân.  
niet veel later was de Wad-ontdekkingskaart leerstof voor 
ruim 150 scholieren. 



42 43

Het programmabureau is het hart van programma naar een  
rijke Waddenzee (prW). Het programmabureau is als volgt 
opgebouwd: 
•	 Programmadirecteur;
•	 Secretaris;
•	 Strategietrekkers;
•	 Projectleiders;
•	 Officemanager.

Het programma staat onder leiding van een programmadirecteur 
ondersteund door een secretaris en officemanager.  
Elke strategie kent een strategiemanager welke verantwoordelijk 
is voor de uitvoering. De programmadirecteur, strategiemanager 
en	secretaris	vormen	het	kernteam/managementteam	van	het	
programma naar een rijke Waddenzee. naast het kernteam is 
er ook een programmateam, waar alle betrokken organisaties, 
projectleiders en belanghebbenden in deel nemen.  
Dit programmateam vergadert eens per maand waarbij één 
strategie centraal staat.

Het verankeren van de betrokkenheid van de achterbannen van 
overheden, gebruikers en belangenorganisaties is een belangrijke 
succesfactor voor prW. inzicht in de verschillende initiatieven 
in het Waddengebied, de leerervaringen en de voortgang van 
de prW-trajecten is belangrijk voor het draagvlak voor het 
programma, het initiëren van nieuwe projecten, het verbinden van 
trajecten en het uitwisselen en uitdragen van ‘leren door doen’ 
ervaringen. Het overleg staat in het teken van het uitdragen van 
‘leren door doen’- ervaringen en heeft een klankbordfunctie.

Het CWSS (Common Wadden Sea Secretariat), het Waddenfonds, 
de Waddenacademie, het secretariaat van de Waddenzee- en 
kustgemeenten en het regiecollege Waddengebied zijn betrokken 
bij het programmateam. afhankelijk van het thema worden ook 
andere gebruikers uitgenodigd.

Opdrachtgeverscollectief
Voor de periode 2015-2018 fungeert het opdrachtgeverscollectief 
beheer Waddenzee (obW) als formele stuurgroep (raad van 
toezicht) van het programma. Het obW bestaat uit:
•	 	Sieben	Poel	(voorzitter)	namens	Rijkswaterstaat	en	het	

ministerie van infrastructuur en milieu, Hoofdingenieur 
Directeur rijkswaterstaat;

•	 	Jaap	Verhulst,	namens	het	Ministerie	van	Economische	Zaken,	
regioambassadeur; 

•	 	Henk	Staghouwer,	namens	de	drie	Waddenprovincies,	
gedeputeerde provincie groningen; 

•	 	Piet	Winterman,	namens	de	Coalitie	Wadden	Natuurlijk,	
Directeur Staatsbosbeheer;

•	 	Albert	de	Hoop,	namens	alle	Waddenzee-	en	
Waddenkustgemeenten, burgemeester ameland;

•	 	Bas	Eenhoorn	(adviseur),	namens	het	Regiecollege	
Waddengebied, voorzitter regiecollege Waddengebied. 

Het obW ziet tevens toe op de snelheid van de voortgang in de 
Samenwerkingsagenda beheer. Waar prW een coördinerende rol 
in heeft.

Programmadirecteur
Halverwege 2015 vertrok kees van Es als programmadirecteur. 
gelukkig vond prW in Hendrikus Venema een prima opvolger.  
Hij komt van rijkswaterstaat waar hij als leidinggevende werkte 
van onder meer het Waterdistrict Waddenzee en in zijn laatste 
functie als Hoofd Samenwerking landelijke uitvoering.  
Hij studeerde kust- en zeemanagement aan het Van Hall instituut 
in leeuwarden en rondde zijn master of Science in bedrijfskunde 
af aan de Erasmus universiteit in rotterdam.

Programma-organisatie: Herijking organisatie
met de herijking van het programmaplan in 2015 is ook de 
programma-organisatie tegen het licht gehouden. Voor de periode 
2015-2018 wordt er enerzijds meer opdracht-gestuurd gewerkt, 
terwijl tegelijkertijd de flexibiliteit wordt behouden om vanuit het 
gezamenlijk streefbeeld voor een rijke Waddenzee op kansen in 
te springen. Daartoe zijn er een aantal elementen in de organisatie 
aangepast en vernieuwd in 2015, waaronder;
•	 	Het	aantal	opdrachtgevers	verbonden	aan	het	Programma	

is uitgebreid. naast het ministerie van Economische 
zaken, dragen het ministerie van infrastructuur en milieu, 
rijkswaterstaat, de drie Waddenprovincies en de Coalitie 
Wadden natuurlijk nu ook financieel en organisatorisch bij aan 
het programma;

•	 	De	organisatiestructuur	is	aangepast	van	een	clusteraansturing	
naar een kern- en programmateam-sturing; 

•	 	Raad	van	toezicht	is	aangepast	van	een	Regiekamer	naar	het	
opdrachtgeverscollectief beheer Waddenzee, waardoor er meer 
een opdrachtgever- opdrachtnemer relatie is ontstaan.  
Waarbij er voldoende ruimte is om als programma op 
eigen initiatief te kunnen handelen vanuit het gezamenlijke 
streefbeeld en afgeleide strategieën;

•	 	Een	belangrijke	verandering	die	plaatsvond	in	het	jaar	2015	 
is die van de opheffing van de Dienst landelijk gebied.  
Het programma naar een rijke Waddenzee heeft de afgelopen 
jaren veel gebruik gemaakt van deze dienst om projecten 
in uitvoering te krijgen. Dat hield in februari op. maar daar 
is de rijksdienst voor ondernemend nederland (rVo) voor 
teruggekomen. Daarmee heeft prW nu intensieve relaties; 

•	 	Meer	resultaatgericht	werken,	volgens	het	adagium	‘leren	 
door doen’ zowel qua inhoudelijke resultaten als werkwijze;

•	 	Het	Programmabureau	is	verhuisd	naar	het	hoofdkantoor	
van rijkswaterstaat in noord-nederland. met dank aan 
rijkswaterstaat, optimaal ingericht om de werking van prW  
als netwerkorganisatie te faciliteren. 

Het programma heeft in 2015 de beschikking gehad over ruim 20 
medewerkers, deels part time. Die medewerkers werden geleverd 
vanuit het ministerie van Economische zaken, de Coalitie Wadden 
natuurlijk, rijkswaterstaat, de Waddenprovincies en de rijksdienst 
voor ondernemend nederland en Dienst landelijk gebied.  
Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van expertise op 
projectbasis vanuit de markt.

Financiën
Een slagvaardige programmaorganisatie vraagt om een stabiele 
programma-financiering met mandaat. Voor de periode 2015-2018 
wordt prW gefinancierd door het ministerie van Economische 
zaken, het ministerie van infrastructuur & milieu, rijkswaterstaat, 
de drie Waddenprovincies (noord-Holland, fryslân en groningen). 
Conform afspraken heeft prW jaarlijks 2 miljoen euro tot zijn 
beschikking voor de programmaorganisatie en voor het initiëren  

en  faciliteren van projecten (aanjaagbudget). jaarlijks wordt 
daarvoor een uitvoeringsagenda en een begroting opgesteld,  
die goedgekeurd dient te worden door het obW. 

De begroting van 2015 bestaat uit twee delen:
•	 De	begroting	voor	de	programma-organisatie;
•	 De	begroting	gekoppeld	aan	de	Uitvoeringsagenda	2015.

De begroting voor de programma-organisatie bestaat vooral 
uit de bekostiging van de leden van het ‘kernteam’ van het 
programma. Daarbij is sprake van overlap met de begroting voor 
de uitvoeringsorganisatie (de trekkers van ontwikkelstrategieën 
zijn in veel gevallen ook projectleiders voor delen van de 
uitvoeringsagenda).

De begroting voor de uitvoeringsagenda 2015 bestaat uit kosten 
die gemoeid zijn met de uitvoering van de betreffende projecten. 
Daarbij kan het gaan om de inhuur van een projectleider, of 
om middelen voor kennis, een verkenning, organisatie van 
bijeenkomsten, etc.

Voor 2015 is € 1,5 miljoen aan financiële middelen beschikbaar 
gesteld voor de uitvoeringsagenda 2015 en 0,5 miljoen voor 
organisatiekosten.

in totaal is er in 2015 voor een bedrag van € 1.500.000,- verplicht 
voor projecten gericht op natuurherstel en duurzaam medegebruik 
en een bedrag van € 500.000  besteed aan organisatiekosten.

belangrijke uitgavenposten voor het aanjagen of versnellen  
van projecten en initiatieven waren in 2015:
•	 	Eems	Dollard:	het	onafhankelijk	procesmanagement	E&E	

in balans, een verkenning innovatieprogramma slib Eems 
Dollard en de procesbegeleiding voor alternatieve aanwending 
materiaal griesberg;

•	 	Duurzaam	Waddentoerisme	(Actieplan	vaarrecreatie	 
en beleving Werelderfgoed);

•	 Kennistafel	Holwerd	aan	Zee;
•	 Strieper	Kwelder	Terschelling;
•	 Ontwikkelagenda	voor	vissen	in	de	Waddenzee;
•	 Begeleiding	proces	mosseltransitie	en	Viswad.
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BIjLAGE 1
uitgebracHte rapporten in opdracHt van, door, of met 
medewerking van Het programma naar een rijke waddenzee

•	    Haalbaarheidsstudie Holwerd aan Zee (2015)
 programma naar een rijke Waddenzee, Deltaprogramma  
 Waddengebied.

•	    Kennisnetwerk Eems-Dollard (2015)
 altenburg en Wymenga in opdracht van programma naar  
 een rijke Waddenzee.

•	    Ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden voor  
litoraal zeegras in de trilaterale Waddenzee (2015)  
+ Kansenkaart Zeegras 

 Eelke folmer in opdracht van programma naar een  
 rijke Waddenzee.

•	    ‘Verjonging van half-natuurlijk kwelders en schorren’ 
(2015)

  imarES, Deltares, puccimar en bosgroep noord-oost  
nederland. in opdracht van obn en bij12. En ondersteund  
door Deltaprogramma Waddengebied, programma naar een 
rijke Waddenzee en ministerie Ez.

•	    Ontwikkeling van eilandstaarten; Geomorfologie,  
waterhuishouding en vegetatie (2015)

  imarES en Deltares in opdracht van obn en ondersteund door 
Deltaprogramma Waddengebied, programma naar een rijke 
Waddenzee en ministerie Ez.

•	    Uitvoeringsprogramma Brede Visie op  
Duurzame Visserij in de Waddenzee (2015)

 in opdracht van Visned.

•	    Statusrapport van Wadvogels langs de Oost-Atlantische 
Flyway: resultaten Flyway-telling (2015)

 m. Van roomen, S. nagy, r. fopen e.a. in opdracht van  
 programma naar een rijke Waddenzee als onderdeel van  
 het Wadden Sea flyway initiative. 

•	    Update Erecode Vaarrecreatie Waddenzee (2015)
 alle organisaties binnen de Vaarrecreatie Waddenzee met  
 medewerking van programma naar een rijke Waddenzee.

•	    Wadden Sea Fish Haven: Development Agenda for fish  
in the Wadden Sea (2015)

 paddy Walker, programma naar een rijke Waddenzee.

•	    Species Fact Sheets for the Wadden  
Sea Fish Strategy (2015)

 imarES en nioz in samenwerking met en in opdracht  
 programma naar een rijke Waddenzee.
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