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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-43-021.03-001) 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 in 2018, wat deze bijdrage inhield
en in hoeverre deze bijdrage in meerwaarde heeft voorzien.
Afronding scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer 20162018

Inzet: In de planvorming is voor het Grevelingenmeer gekeken naar kansen vanuit
verschillende invalshoeken zoals waterkwaliteit, getijdenenergie en waterveiligheid.
Natuurorganisaties zijn van mening dat hierbij maar beperkte aandacht is geweest voor
effecten op en mitigatiemogelijkheden voor de huidige natuurwaarden en kansen voor
het verzilveren van nieuwe (estuariene) natuurwaarden. Binnen de
natuureffectenstudie is vooral gekeken naar beschermde natuurwaarden vanuit de
juridische kaders die voortkomen uit de natuurwetgeving. Het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt het van belang dat het perspectief
en de kansen voor natuur in het Grevelingenmeer grondiger worden uitgediept met
betrokkenheid van verschillende experts en dat natuurpartijen (lokaal en landelijk),
beheerders (Staatsbosbeheer en RWS) en provincies hierbij worden betrokken. Daarom
heeft zij Wageningen Marine Research gevraagd om dit nader te onderzoeken en hier is
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in het najaar van 2016 mee gestart. Het project heeft meer tijd en inzet gekost dan
ingeschat. In de afrondende fase (voorjaar 2018) zijn extra vragen gesteld n.a.v.
commentaar RWS, aanvullende analysen zijn uitgevoerd voor Natura 2000 en een
extra afrondende bijeenkomst gehouden.
Producten:
•

Rapportage ‘Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer’ tot stand
gekomen binnen BO NAGW ZWD onderzoek 2016-2018. Te downloaden via
deze link: http://edepot.wur.nl/444734

•

Powerpoint presenatie of de slotbijeenkomst op 12 juli bij RWS Boompjes in
Rotterdam ‘Scenaiostudie natuurperspectief Grevelingenmeer’ door Marijn
Tangelder, MSc (product: ppt)

Deelname bijeenkomsten

Inzet: Vaak is deelname van een of meerdere experts aan bepaalde bijeenkomsten
betrekking hebbende op voor NAGW relevante onderwerpen gewenst. Dit is nuttig om
input te kunnen leveren als kennisleverancier maar ook om te kunnen terugkoppelen
aan LNV wat besproken is. In 2018 hebben verschillende personen van WMR
deelgenomen aan bijeenkomsten:
•

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta, deelname Prof. Dr. Tom Ysebaert en Dr.
Brenda Walles

•

Bijdrage kennisdag Grevelingen en Volkerak-Zoommeer op 14 juni 2018:
o

Ecologische kwaliteit zoet-zout gradiënten Volkerak-Zoommeer, Sarah
Smith (Wageningen Marine Research)

o

Scenariostudie natuurperspectief Grevelingen, Tom Ysebaert
(Wageningen Marine Research)

Het verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden:
https://www.zwdelta.nl/sites/all/files/default/20180711_verslag_kennisdag_gr
evelingenmeer-vzm_2018.pdf
•

Participanten bijeenkomst Getij Grevelingen 11 oktober, deelname Marijn
Tangelder, MSc

•

Kenniscongres Oosterschelde 29 oktober, deelname Dr. Jeroen Wijsman en
Sarah Smith, MSc (product: verslag)

•

Deltacongres 1 november, deelname Marijn Tangelder, MSc

•

Werksessie vismigratie 6 december, deelname Dr. Ingeborg Mulder

