
VERSLAG werkgemeenschap BALGZAND - 17 maart 2017   1 

 

Verslag  

Bijeenkomst werkgemeenschap komberging Balgzand                                     

op vrijdag 17 maart 2017 in Den Helder 
          
Aanwezigen:  

Cynthia Winkelman Jaap Klanderman Rypke Zeilmaker Jan Metselaar 
Cor Williboordse Jeroen Klein Dirk Koster Wim Tijsen 
Arjan van den Corput Loes van der Laan Bart Muntjewerf Max van Gils 
Roelf Hovinga Jaap Booij Andrea Hulsebosch Henk Janssen  
Marc Langbroek Ernst Lofvers Jan Visser Vincent Tiel Groenestege 
Jan Beekman Michiel Firet Ailynn Swiers Pieter van de Kuppenveld  
Johan Bremer  Karin Zegwaard 
 
Doel: 

Het doel van deze bijeenkomst is kennis delen, elkaar leren kennen, discussiëren over gebiedszaken en  
verbeterpunten aanreiken voor fysiek beheer. Dit alles om samen te leren werken als waren we één beheerder en 
dat allemaal zonder een politieke en/of beleidsagenda. 
 
Onderwerpen die zijn besproken: 

1. Opening 
Vincent Tiel Groenestege (dagvoorzitter) heet iedereen welkom in het Reddingmuseum in Den Helder. 
 
Naar aanleiding van de afgelopen verkiezingen wordt het onderwerp debatteren kort besproken in relatie met onze 
bijeenkomst. We spreken met elkaar af dat er vandaag niet gefotografeerd wordt met als doel deze foto’s op social 
media te gebruiken. 
Opmerking: Rypke Zeilmaker heeft zich, gezien zijn uitingen op internet, niet aan deze afspraak gehouden. 

 
De werkgemeenschap 
De Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) is in de zoektocht naar één beheer Waddenzee gevraagd verantwoordelijk te 
nemen voor het spoor fysiek beheer van de Waddenzee. Zij gaan niet over het beleid van de Waddenzee.  
De werkgemeenschappen zijn georganiseerd om het fysiek beheer per komberging te bespreken met gebruikers, 
onderzoekers en beheerders.  
Vandaag gaat het niet over belangenbehartiging en beleid maar over fysiek beheer. Mocht er een nieuwe beleidsvi-
sie gemaakt worden gaan we er vanuit dat wij als werkgemeenschap (per komberging) advies kunnen geven. 
 
Vissers voelen zich ook beheerder in de Waddenzee. Hun visgebied overlapt met andere gebieden. Er wordt gecon-
stateerd dat veel gebieden meerdere gebruikers heeft.  Op dit moment zijn er veel actuele onderwerpen (o.a. vis, 
geulmanagement, recreatie) en soms praat men langs elkaar heen. Een werkgemeenschap biedt de mogelijkheid om 
met elkaar hier over te praten. 
 
Bespreken bij een volgend overleg: hoe gaan we om met gebruiksruimte in de Waddenzee + mosselzaadvisserij + 
kennisdelen natuurherstel. 
 
STAND VAN ZAKEN 
 
2. Plasticvrij Werelderfgoed Waddenzee (informatie van Nienke Dijkstra) 
Helaas is Nienke Dijkstra ziek. Hierbij een korte samenvatting van haar presentatie. 
 
Nienke ruimt al jaren bij o.a. het Rif plasticafval op. Zie ook het filmpje van ‘Doe eens Wad’ 
https://www.youtube.com/watch?v=S088M6sQOFo&t=2s.  
Nienke heeft 2 jaar geleden een ‘brandbrief’ geschreven over het plasticafval in de Waddenzee.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=S088M6sQOFo&t=2s
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr_J7b9LLTAhUPKVAKHciKDV8QjRwIBw&url=http://beent01.bravejournal.com/&psig=AFQjCNGOzdDsU601kbzeLvN3t6TaJlmfeg&ust=1492773313710334
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Daarna heeft se via het Programma Rijke Waddenzee (PRW) is er een actieplan gemaakt voor een plasticvrij  
Werelderfgoed Waddenzee met 12 actiepunten gericht op:  
1. voorkomen    2. opruimen    3. optimale recycling  
4. samenwerking   5. voorwaarden scheppen 
 
- zie ook https://rijkewaddenzee.nl/nieuws/gezamenlijke-actie-plastic-vrije-waddenzee/  
- er wordt ook ingezet om de afvalketen op gang te krijgen 
- het actieplan wordt ook besproken met de Beheerraad Wadden en het is nu ook een agendapunt van SWA  
  (Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee) 
- de CWN zal (media)aandacht besteden aan opruimacties (vóór en na het broedseizoen) 
- er wordt 1x per jaar een werkcongres georganiseerd over een plasticvrij Werelderfgoed Waddenzee 
- onderwerp plasticafval zal ook worden besproken in de trilaterale regeringsconferentie in 2018 
- de richtlijn voor het opruimen van plastic in Werelderfgoed Waddenzee is te vinden op  
   https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2016/07/RichtlijnOpruimenPlastic-_DEF-1.pdf 
 
Meenemen naar Nienke:  
- IDEE: visser Dirk Koster zou eventueel op zaterdag zijn boot ter beschikking willen stellen om met een  
  aantal vrijwilligers plasticafval op te ruimen op de Waddenzee.  Dirk stelt voor om vissers ook te laten  
  vissen zonder zeeflap om zo ook plasticafval te ‘vangen’. 
- IDEE: contact opnemen met de Duitse watersportorganisatie die samen met het Nationaal Park beheer  
  een initiatief hebben om plasticafval op te ruimen in de Waddenzee.  Wellicht kunnen we deze actie uit 
  Duitsland ook delen in Nederland. 
- IDEE: graag minder levensmiddelen aanbieden in winkels zonder plastic verpakking, mensen bewust maken 
  van gebruik van plastic en omgang met plasticafval 
- IDEE: sluisbeheerders benaderen om plasticafval uit het sluiswater te halen voordat het in de Waddenzee 
  stroomt 
- vissers Jan + Barbara Rodenburg bekijken regelmatig met gasten plankton uit de Waddenzee, inclusief de 
  microplastics (en ja, het kan voorkomen dat er ook microplastic in vis zit). Zie ook 
  https://www.scientias.nl/microplastics-piepklein-maar-een-enorm-probleem/ en 
  http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Microplastics-en-Nanoplastics.htm 
- we hebben met elkaar een breed belang om geen plasticafval in de Waddenzee te krijgen, dus acties zoveel 
  mogelijk bundelen 
 
Andere ideeën voor een plasticvrij werelderfgoed Waddenzee kun je altijd doorgeven aan Nienke Dijkstra. 
 
3. Demonstratievisserij 
Er wordt vanuit het ministerie van Economische Zaken een advies gemaakt voor een andere vergunningverlening 
voor de demonstratievisserij (educatievissers). Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft de intentie om 
een informatiebijeenkomst met de huidige demonstratievissers te organiseren (de coördinator is Ronald Lanters).  
Je belangstelling/interesse kun je kenbaar maken via Roland Lanters (ronald@wing.nl) of via Karin Zegwaard 
(wadden@staatsbosbeheer.nl).  
 
4. Dijkversterking Afsluitdijk en natuurkansen (door Roef Mulder) 
Bij het project ‘de Nieuwe Afsluitdijk’ zal de huidige afsluitdijk worden gerenoveerd waarbij ook natuur, recreatie, 
energie, e.d. wordt betrokken. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de renovatie van de dijk, de regionale over-
heden werken aan de overige ambities.  
Het probleem van de afname van de hoeveelheid vissoorten in de Waddenzee en het IJsselmeer wordt bekeken door 
Rijkswaterstaat en de regionale overheden. Men gaat dit verbeteren door o.a.  
- een getijdenrivier (vismigratierivier) aan te leggen bij Kornwerderzand (dit is nu in de uitvoeringsfase) 
- bij de vismigratierivier komt ook een vogeleiland en uiteraard blijft het recreatief beleefbaar 
- het sluisbeheer (spuit en schutsluis) van Rijkswaterstaat zal visvriendelijk worden 
- in Den Oever wordt een vispassage aangelegd (met een pomp voor een continue lokstroom) 
- de afname van de visstand in het IJsselmeer komt deels door afname van nutriënten (= bouwstoffen voor plant en 
  dier) en vermindering van habitat (leefgebied van een soort). Er zijn plannen om materialen in het IJsselmeer aan te 
  brengen om meer ondiepte te creëren voor een betere habitat. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met 
  gebruikers o.a. vaarrecreanten.  
- er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd in het IJsselmeer 

https://rijkewaddenzee.nl/nieuws/gezamenlijke-actie-plastic-vrije-waddenzee/
https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2016/07/RichtlijnOpruimenPlastic-_DEF-1.pdf
https://www.scientias.nl/microplastics-piepklein-maar-een-enorm-probleem/
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Microplastics-en-Nanoplastics.htm
mailto:ronald@wing.nl
mailto:wadden@staatsbosbeheer.nl
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Het idee om op elke 100 meter een pijp onder de afsluitdijk aan te leggen voor de vissen is niet mogelijk omdat 
het IJsselmeer zoet moet blijven i.v.m. drinkwaterwinning. 
Er wordt ook nagedacht over zonnepanelen op de afsluitdijk en er loopt een proces voor het plaatsen van windmo-
lens (aan de zoete kant in het IJsselmeer). 

  
Voor meer informatie zie de website www.denieuweafsluitdijk.nl of 
neem contact op met Roef Mulder (via r.mulder@fryslan.frl of  
06-52401157). 
 
 
 
 

VRAAG: mogen de vissers blijven vissen bij Kornwerderzand?  
Volgens Roef Mulder verdwijnt door de aanleg van de vismigratierivier op die locatie een aantal visplekken. Het Rijk 
is eigenaar/beheerder van de wateren rond Kornwerderzand en investeert flink in maatregelen om vismigratie te 
verbeteren. Indien visserijactiviteiten de effectiviteit hiervan in de weg staan kan het zijn dat er (toekomstige) be-
perkingen opgelegd worden. 
 
5. Van ‘mee-weten’ naar ‘mee-denken’ 
De evaluatie in 2016 van de werkgemeenschappen heeft laten zien dat een werkgemeenschap een goed instrument 
is om met elkaar in gesprek te zijn over beheer. Er wordt veel informatie uitgewisseld om elkaar te laten ‘mee-
weten’. We kunnen nu naar de fase ‘mee-denken’ waarbij we ook (on)gevraagd advies kunnen geven over het be-
heer. Parallel lopen ook beleidszaken en regelgeving. Zaken die voor het hele Waddengebied of nog geografisch gro-
ter worden afgesproken. Soms een gegeven, maar ook wel als knellend of verzwarend ervaren.  
In het gesprek blijkt behoefte aan een goede balans tussen beheren, beleven en regelgeving.  
Betreft de natuurbeleving op het wad: de watersporters/vaarrecreatie hebben samenwerking gezocht met de  
beleidsmakers, met als voorbeeld Pact van Rede (zie ook http://www.pactvanrede.nl). 
 
Er komt een actualisatie van het rijksbeleid voor de Waddenzee. De Structuurvisie 2006 is geëvalueerd.  
Met de Beleidsverkenning 2016 is duidelijk geworden welke vraagstukken samengevoegd kunnen worden en welke 
bijstelling van beleid vragen. In 2017 wordt de volgende stap, waarschijnlijk via een Gebiedsagenda, gezet.  
Als werkgemeenschap constateren we dat we hier gezamenlijk mee aan de slag kunnen omdat we allemaal onze 
verantwoordelijkheid hebben.  
ACTIE: Michiel/Karin maken een boodschap/signaal voor Willem Kattenberg (ministerie van I&M) om per komber-
gingsgebied mee te praten over de gebiedsagenda. 
 
SIGNAAL: het is waardevol als men met de gebruikers van het gebied te overleggen voordat men een gebied wil af-
sluiten (voor bij de gebiedsagenda Waddenzee).   
  
Voor een volgend overleg: bespreken gesloten gebieden (met kaart) en het beheer daarin + presentatie van een 
marien ecoloog om onze inhoudelijke kennis te vergroten. 
 
Snelvaren 
Er is regelgeving voor recreanten en vissers over vaarsnelheid maar de marine, de Wadden Unit en andere over-
heidsboten ‘vliegen’ over het water. De vaarrecreatie heeft het onderwerp snelvaren op de agenda staan en praat 
met verschillende partijen hierover. Wellicht kunnen we dit voor de hele Waddenzee bespreken. 
ACTIE: Michiel neemt mee naar het CWN dat vissers en vaarrecreatie aangeven om het onderwerp snelvaren met 
rijksoverheid te bespreken. 
Note: dit is een continue lobby signaal en is in diverse overleggen ingebracht dan wel de inbreng is ondersteund door anderen (o.a. water-
sport). CWN was, in persoon Froukje Krist, bij de themabijeenkomst snelvaren. Ook hier is er aandacht voor gevraagd.  

 
6. Beheeropgave in beeld (door Michiel Firet)  
In 2016/2017 is er op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken gestart met een 
grove inventarisatie over wat er gebeurt aan beheer in de Nederlandse Waddenzee en wat 
de kosten hiervan zijn.  
 

http://www.denieuweafsluitdijk.nl/
mailto:r.mulder@fryslan.frl
http://www.pactvanrede.nl/
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Dit is een (concept) beheeropgave geworden met de gemiddelde kosten voor het beheer per jaar (dit is richtingge-
vend), exclusief de waterveiligheid c.q. dijkversterkingen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
In deze ‘beheeropgave in beeld’ zijn ook vraagstukken vanuit de werkgemeenschappen meegenomen.  
Gemiddeld besteden we nu ongeveer 40 miljoen per jaar aan beheer. De conclusie is dat we ongeveer  
10 miljoen per jaar tekort komen (met name voor natuur- en recreatiebeheer). 
In o.a. de Beheerraad en het OBW is deze waardevolle verkenning besproken. Er is ook een nota (een onderbou-
wing) geschreven die meegenomen wordt naar de politiek in Den Haag. Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet 
zal hier zeer waarschijnlijk over gesproken en besloten worden. 
Als er budget beschikbaar komt dan wordt er met elkaar gekeken hoe we dat gaan invullen. 
Uit deze beheeropgave is ook gekomen dat we als CWN beter moeten samenwerken (o.a. binnen de werkgemeen-
schappen). Veel zaken zijn in samenwerking goed te regelen. Dit hoeft niet duurder te zijn maar dit vraagt om andere 
werkvormen. 
 
7. Aandachtsgebied Balgzand vergroten naar Balgzand-Marsdiep? 
Is ons aandachtsgebied Balgzand wellicht te klein en moeten we dit vergroten? Wat is dan een logisch aandachtsge-
bied en waar ligt de grens? De deelnemers praten hierover in kleine groepen. 
 
Terugkoppeling: 
- komberging Eijerlandse Gat niet meenemen want er wordt een aparte werkgemeenschap gestart 
- het Marsdiep gaat ook over in komberging Vlie en hier bestaat ook een werkgemeenschap voor 
- omdat elke komberging zijn eigen problematiek, geschiedenis, systeem en gebruik heeft is er geen voorkeur om  
  2 kombergingen nu samen te voegen (mogelijk later in de tijd Eijerlandse Gat en Balgzand samenvoegen?) 
- omdat er een brede interesse is voor natuur en visserij kunnen we mogelijk zaken/projecten en de impact 
  en ervaringen van deze zaken/projecten op de agenda van alle kombergingen zetten 
- vissers geven aan ook interesse te hebben wat er in de andere kombergingen wordt besproken (uiteraard kunnen 
  zij hier ook de verslagen van ontvangen) 
- wordt de problematiek ‘windmolens op het IJsselmeer’ ook gedeeld met Waddenzee gebruikers in de 
  werkgemeenschappen? 
- Balgzand vergroten met waterstroom vanuit komberging met zoveel mogelijk grensoverschrijdende gebieden  
  zodat provincies en andere organisaties samen gaan werken 
- ook de Razende Bol meenemen in het kombergingsgebied Balgzand-Marsdiep 
- inhoudelijk ook net over de Afsluitdijk kijken (voor natuurzaken en de ecologisch effecten hierop) 
- wantijgrens aanhouden; dan ook mensen uit Zurich en het Wetterskip uitnodigen 
 
Voorstel:  
ons aandachtsgebied van de werkgemeen-
schap komberging Balgzand-Marsdiep is 
inclusief de buitendelta (dus van de Razende 
Bol tot de Friese kust bij Zurich) zoals op de 
kaart is getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
Visser Dirk Koster stelt voor om het werkgebied van vissers in de Waddenzee op een kaart te tekenen in relatie met 
de gebieden die ook door anderen groepen worden gebruikt.  
ACTIE (Michiel/Karin) een ‘Kaartendag’ organiseren met alle gebruikers van komberging Balgzand-Marsdiep. 
 
Als de mosselvissers oogsten kunnen de garnalenvissers niet vissen. In de praktijk blijkt dat mosselvissers en garna-
lenvissers apart vissen en weinig communiceren. SIGNAAL: dit behoeft verbetering. 
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KENNISUITWISSELING  
 
8. Dijkbeheer (door Arjan van den Corput) en toekomstige dijkversterking (door Loes van der Laan) 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft o.a. als taak dijkbeheer (maar ook inspectie, on-
derhoud, crisisbeheersing, vergunning verlening, handhaving en belastingheffing).  
Zie ook https://www.hhnk.nl/. 
  
De dijken Balgzanddijk/Amsteldiepdijk/Wieringer Zeewering zijn in de (verlengde) 3e toets ronde afgekeurd op basis 
van overschrijdingskans. In 2017 zijn nieuwe normen voor het beoordelen van de veiligheid van waterkeringen van 
kracht. Dit betekent dat we op een andere manier naar veiligheid kijken. Zo onderzoeken we nu op basis van de 
overstromingskans wat de omvang van de veiligheidsopgave is.  
Het project bevindt zich in de pre-verkenningsfase en wordt uitgevoerd door de afdeling Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP) van HHNK. Het HWBP is een landelijk programma waarin Rijk en waterschappen intensief sa-
menwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.  
Wanneer de veiligheidsopgave en daarmee het op te lossen probleem van dit project bekend is, kunnen we een plan 
van aanpak voor de verkenning opstellen. In de verkenning worden verschillende oplossingsrichtingen onderzocht.  
In 2017 zal de afweging gemaakt worden op basis van de veiligheidsopgave hoe de Balgzanddijk, Amsteldiepdijk en 
de Wieringer Zeewering op de meest sobere wijze versterkt kunnen worden. Daarna gaan we ontwerpen (2018) en 
uiteindelijk versterken. 

Wil je geïnformeerd worden over de dijkversterking? Neem dan contact op 
met Loes van der Laan (omgevingsmanager Balgzanddijk/Amsteldiepdijk/ 
Wieringer Zeewering en assistent omgevingsmanager project Dijkverster-
king Den Oever / via 072-5827946 of l.vanderlaan@hhnk.nl). 
 

 
9. Morfologie (door Ernst Lofvers) 
Aan de hand van 1 kaart (zie ook pagina 7) vertelde Ernst Lofvers over de morfolo-
gische ontwikkeling van het Balgzand en omgeving (morfologie bestudeert de  
wisselwerking tussen de beweging van het water, het transport van zand en slib in 
zee en de afkalving (erosie), aanzanding en aanslibbing die optreedt langs de  
Nederlandse kust en in de Noordzee). Door de waterbeweging wordt er zand en slib 
verplaatst. Als we dit goed begrijpen kunnen we de effecten inschatten.  
In de Waddenzee is er een natuurlijke dynamiek waarbij de mens heeft ingegrepen door de Zuiderzee en de Lau-
werszee af te sluiten. Dit heeft een enorme impact op de Waddenzee (o.a. verschuiving van vaargeulen).  
Sinds de afsluiting van de Zuiderzee peilt Rijkswaterstaat elk jaar de kombergingsgebieden in de Waddenzee en IJs-
selmeer (o.a. op hoogte, diepte, zeespiegelstijging en bodemdaling).  
We moeten terugkijken in de tijd om te zien wat er is gebeurd om zo advies te kunnen geven voor de toekomst.  
Rijkswaterstaat beheert de vaarverbindingen tussen vaste wal en de eilanden en houdt de havens bereikbaar.  
In de Planologische Kern Beslissing (PKB) heeft men o.a. vastgesteld hoeveel meter diep de geulen en havens moe-
ten zijn. De Waddenzee trekt heel veel zand naar binnen. De Waddenzee heeft ‘zandhonger’ als gevolg van de afslui-
ting Zuiderzee. Er is ongeveer 600 miljoen kuub aan sediment (= zand en slib) bijgekomen sinds de afsluiting van de 
Zuiderzee. Ruim 400 miljoen kuub is van de buitendelta’s afkomstig. Er is een interactie tussen de buitendelta’s en 
de Waddenzee.  
Voorbeeld: wat in de buitendelta gebeurd heeft veel invloed op de eilanden (zie de Razende Bol). In de jaren ’90 
hebben we de afspraak gemaakt dat we de eilanden vast laten liggen. De kop en staart van de eilanden zijn los gela-
ten. Er is een trend waarneembaar dat zand af- en aangevoerd wordt aan de kop en staart van de eilanden.  
 
Er is geconstateerd dat de getijslag met 1 meter is toegenomen. Bij stromingen is er een krachtstoename van 20% 
(hierdoor wordt er meer zand meegenomen). Langs de Hollandse kust was vroeger een ‘zandrivier’ (zand werd van-
uit de Rijn aangevoerd). Nadat de zandtoevoer uit de Rijn is gestopt was er een probleem.  
Daarom suppleert Rijkswaterstaat zand, aan de basiskustlijn (zandsuppletie = aanvulling van zand op plaatsen waar 
duinzand door kustafslag is verdwenen). Zie ook https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-
tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud.  
Zandsuppletie heeft als doel: veiligheid en bereikbaarheid voor mensen. 
 
Er is een ecologisch programma met suppletie en vis (op 15 mei is hierover een overleg en vanuit de vissers is  
Barbara Holierhoek aanwezig). Vissers hebben ook belang bij een rijke Waddenzee. 

https://www.hhnk.nl/
mailto:l.vanderlaan@hhnk.nl
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud
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Vissers vertellen dat ze regelmatig ‘prutgaten’ tegenkomen (gaten waar een snelle verandering van temperatuur - in 
voorjaar en najaar - voorkomt en dat de structuur veranderd). Mogelijk veroorzaakt door zandverschuivingen. 
 
Onderwerpen voor een volgend overleg op 6 oktober 2017: 
- wat betekent gebruiksruimte in de Waddenzee voor ons (in relatie met de ‘Kaartendag’) 
- mosselzaadvisserij  
- kennisdelen natuurherstel 
- bespreken gesloten gebieden en het beheer daarin 
- presentatie van een marien ecoloog om onze inhoudelijke kennis te vergroten 
 
Nieuwe actiepunten van 17 maart 2017: 
 

 Wat Wie 

1 Een boodschap/signaal maken voor Willem Kattenberg (ministerie van I&M) om 
per kombergingsgebied mee te praten over de gebiedsagenda Waddenzee 

Michiel Firet/ 
Karin Zegwaard 

2 Een ‘Kaartendag’ organiseren met alle gebruikers van Balgzand-Marsdiep om met 
elkaar aan te geven wie waar actief is 

Michiel Firet/ 
Karin Zegwaard 

3 Vissers en vaarrecreatie geven aan om het onderwerp snelvaren met rijksoverheid 
te bespreken > meenemen naar CWN  

Michiel Firet 

 
Signalen van 17 maart 2017: 
 

 Wat 

1 Het is waardevol als men met de gebruikers van het gebied te overleggen voordat men een gebied wil 
afsluiten (voor bij de gebiedsagenda Waddenzee) 

2 De communicatie tussen de mosselvissers en de garnalenvissers behoeft verbetering 
 

 
Mocht je nog vragen hebben over dit verslag, dan horen wij dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Michiel Firet en Karin Zegwaard (wadden@staatsbosbeheer.nl / 050-7074484) 

 
 
 
 
 
CWN = Coalitie Wadden Natuurlijk  
HHNK = Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
HWBP  = Hoogwaterbeschermingsprogramma  
I&M = (ministerie van) Infrastructuur & Milieu 
LHN = Landschap Noord-Holland 
OBW = Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee  
PKB = Planologische Kern Beslissing 
PRW = Programma naar een Rijke Waddenzee 
SWA = Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 
 

mailto:wadden@staatsbosbeheer.nl
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