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Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 2014 de 
Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) uitgebracht, met als visie en doel het 
ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige natuur in de grote wateren van 
Nederland. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het 
Rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het 
IJsselmeer en de Noordzee en is gebaseerd op vier uitgangspunten: 1) aansluiten bij 
natuurlijke processen; 2) synergie met andere gebruiksfuncties; 3) natuur midden in 
de samenleving en 4) aansluiten bij autonome ontwikkelingen. Aan de hand van de 
Natuurambitie Grote Wateren beoogd LNV het zetten van de eerste stappen om de 
juiste condities te scheppen voor natuurontwikkeling en het geven van ruimte aan 
natuurlijke processen. Binnen het beleidsondersteunend onderzoekproject NAGW ZWD 
(BO-11-018.01-005) is Wageningen Marine Research (WMR) gevraagd om op relevante 
momenten in lopende en geplande uitvoeringsprogramma’s en projecten in de 
Zuidwestelijke Delta op te treden als ‘kennisleverancier’ om te voorzien in de inbedding 
van deze natuurambitie. Daar waar aanvullende expertise gewenst is binnen regionale 
projecten kan beroep gedaan worden op de kennis/inbreng van WMR/WUR. Deze 
memo geeft een overzicht van de projecten waaraan WMR vanuit dit onderdeel van het 
BO project NAGW ZWD een bijdrage heeft geleverd, wat deze bijdrage inhield en in 
hoeverre deze bijdrage in meerwaarde heeft voorzien. 

Werkconferentie ZWD, ecosysteemdiensten 9 februari 2017 

Inzet: Op 9 februari 2017 is de Werkconferentie ZWD gehouden in Ouddorp. 
Wageningen Marine Research heeft de workshop over ecosysteemdiensten mede 
georganiseerd door het verzorgen van een presentatie door prof. Dr. Tom Ysebaert en 
het organiseren van de discussie. De kernvraag van de discussie was: hoe kan het 
denken vanuit ecosysteem diensten helpen in beleid en beheer? 
Product: PowerPoint presentatie - ecosysteemdiensten  

Dwarsverbanden studie ecosysteemdiensten en Haringvliet 
scenariostudie februari/maart 2017 

Inzet: In het Droomfondsproject Haringvliet1 door samenwerkende natuurorganisaties 
wordt verkend hoe een natuurlijker Haringvliet kan worden vormgegeven na de 
invoering van het Kierbesluit in 2018. Focus ligt daarbij op het herstellen van 
estuariene natuur, schelpdierbanken en vismigratie en de mogelijkheden voor recreatie 
en visserij en er lopen verschillende verkenningen en onderzoeken. LNV (Astrid Hilgers) 

                                                 
1 http://haringvliet.nu/home 
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heeft aan WMR gevraagd te inventariseren of er dwarsverbanden zijn en of deze 
onderzoeken elkaar kunnen versterken en dit beknopt samen te vatten. Focus licht op 
twee onderzoek sporen: 

• Verkenning mogelijkheden herstel getijdennatuur in het Haringvliet 
• De Dynamische Delta: Socio-economische effecten van toekomst alternatieven 

van een duurzaam Haringvliet  
Product: Memo dwarsverbanden Haringvliet ecologisch onderzoek 

Kennisdag Grevelingen-Volkerak Zoommeer 1 maart 2017 

Inzet: Op 1 maart 2017 is de Kennisdag Grevelingen-Volkerak Zoommeer gehouden in 
Dordrecht. Ter voorbereiding op dit overleg is een overzicht gemaakt van het lopende 
BO onderzoek in het Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer om kennis en stand van 
zaken van de onderzoeken te delen. 
Product:  
- PowerPoint presentatie - Quickscan bestaande kennis en onderzoek naar relatie 
blauwalgen en ecologie in het Volkerak-Zoommeer 
- PowerPoint presentatie – Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer stand 
van zaken 

Regiegroep Monitoring en Onderzoek water en natuur in Zeeland 

Inzet: Water- en terreinbeheerders hebben eind 2015 vastgesteld dat ze grote 
behoefte hebben aan samenwerking bij monitoring en kennisontwikkeling. Nelie 
Houtekamer (Houtekamer & Van Kleef) heeft in opdracht van Rijkswaterstaat en 
Staatsbeheer een advies uitgebracht voor het optrekken van een regiegroep gericht op 
coördinatie van monitoring en onderzoek in de grote wateren. De uitkomsten van de 
BO bijeenkomst op 22 november 2016 hebben mede bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit advies. Begin 2017 heeft WMR het rapport van commentaar 
voorzien. 
Product: geen 
 
 

 
 
  


