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Natuurbeheer heeft binnen het RCW een specifieke plaats gekregen in de Beheerraad. Het
doel is te komen tot een Waddenzeedekkend beheer. Daarmee heeft de Beheerraad als taak de
afstemming tussen en de efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten,
zodat het gebied als één gebied wordt beheerd.
Dit betekent dat een heldere relatie moet worden gelegd tussen het beleid voor natuur en de
feitelijke uitvoering van de beheerders. De rol van de Beheerraad is adviseren, signaleren,
agenderen en onderling afspraken maken ten aanzien van natuurbeheer op de Waddenzee.
Voorzitter van de Beheerraad is de heer D. Hollenga, gedeputeerde van de provincie
Groningen. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Beheerraad, mevrouw Liesbeth
Meijer, 058 – 2339014.
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de Beheerraad: Natuurmonumenten,
Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting het Groninger Landschap,
Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslan (namens de waterschappen), Rijkswaterstaat Noord
Nederland, Ministerie LNV directie Regionale Zaken vestiging Noord, ministerie van
Defensie en de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers.
Hieronder volgt een globaal overzicht van de archieven van deze organisaties. Voor meer
gedetailleerde archiefoverzichten, zie de organisaties afzonderlijk.
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Waterdistrict Waddenzee is
Zie Archieven Rijkswaterstaat
verantwoordelijk voor beheer en
onderhoud van Waddenzee, EemsDollard, Lauwersmeer en sommige
kwelders. Daarnaast heeft het
waterdistrict de zorg voor de basiskustlijn
op Vlieland, Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog. Ook is de dienst
verantwoordelijk voor
scheepvaartbegeleiding op de
Waddenzee.
Waterdistrict Waddenzee is de
bronhouder van monitoringsprogramma’s
(MWTL). Men doet de
vegetatiekarteringen van de Waddenzee.
Voor het beheer van de vogeltellingen,
zie SOVON Vogelonderzoek Nederland
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LNV heeft geen beheerstaken t.a.v.
specifieke objecten, maar t.a.v. het
behouden van een beeld van de flora en
fauna in het gebied. Men doet onderzoek
naar specifieke ontwikkelingen en
inventariseert de stand van zeehonden en
vogels.
Defensie is verantwoordelijk voor beheer
en nazorg (opruiming munitie) van een
aantal natuurgebieden op de eilanden.
Het beheer betreft: de gehele Vliehors en
enkele kleinere objecten (Vlieland), de
Hors (Texel), twee kustwachtstations
(Terschelling en Schiermonnikoog).
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Nazorg betreft de Noordvaarder
(Terschelling); beheer hiervan is in
handen van Staatsbosbeheer.
De waterschappen hebben geen
specifieke beheerstaken in het
waddengebied. Langs de waddenkust is
men verantwoordelijk voor de reguliere
waterschapstaken. Op de eilanden heeft
men enkele taken m.b.t. de waterstaat
overgenomen van Rijkswaterstaat. In de
beheerraad vertegenwoordigt Wetterskip
Fryslân de waterschappen in NoordHolland en Groningen.
Landschap Noord-Holland is eigenaar en
beheerder van ±80 natuurgebieden:
duinen, wad, weidelandschap, moerassen,
hooilanden, kronkeldijkjes, oerHollandse plassen en eeuwenoude
landgoederen. Daarnaast heeft het
Landschap zo’n 150 andere gebieden in
beheer en beheert men 150 km oever,
dijk en berm.
Belangrijkste terreinen in het
waddengebied zijn het Balgzand (smalle
strook kwelder langs de Waddenzeedijk
tussen Den Helder en Amstelmeer met
aangrenzend een groot slik- en
zandplatengebied), de Balgzandpolder en
(een deel van) het Amstelmeer.

Lopend archief LNV Noord bevat o.a.
gegevens over onderzoek naar bepaalde
effecten (b.v. visserij) ter voorbereiding op
beleid.
Contactpersoon: dhr. G. Steenbergen
(archiefmedewerker), 050-5992302
Lopend archief bevindt zich bij Dienst
Vastgoed Defensie – Directie Noord.
Verspreid over de verschillende afdelingen
liggen o.a. monitoringsgegevens,
onderzoeken m.b.t. de bodemgesteldheid
(uitgevoerd door diverse externe bedrijven)
en digitaal kaartmateriaal.
Contactpersoon: dhr. R. Mudde, 0384572401
Voor een overzicht van de archieven van
de waterschappen, zie Archieven
Waterschappen

Het statisch archief van de stichting is
gedeponeerd bij het Noord-Hollands
Archief – 779: Stichting Het
Noordhollands Landschap te Castricum,
1936-1985, inventaris archief Landschap
Noord-Holland..
Het dynamisch archief van de stichting
(vanaf 1985) bevindt zich op het
hoofdkantoor in Castricum.
Men beschikt over een archief van het
Balgzand, o.a. met gegevens m.b.t. het
beheer. De grootste dataset betreft
vogeltellingen van zowel broedvogels als
pleisterende vogels. Daarnaast zijn er ook
beheerverslagen.
Recent rapport gemaakt in opdracht van
Landschap Noord-Holland door studenten
van Hogeschool Van Hall-Larenstein: T.

Falentijn-Groot, F. Baartman, Onderzoek
naar de oorzaken van achteruitgang van
de kluut en de visdief als broedvogels op
Balgzand, Heiloo 2009. Uitgebreide
literatuurlijst over kwelderontwikkeling en
–beheer, inclusief rapporten en
jaarverslagen uit archief van Landschap NH
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It Fryske Gea is eigenaar en beheerder
van een aantal terreinen in het
Waddengebied: It Oerd en de Hon
(Ameland, samen 1105 ha),
Peazumerlannen (484 ha), Bjirmen (5
binnendijkse kleiputten, 53 ha, NoardFryslân Bûtendyks (4173 ha)
Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder
van diverse natuurgebieden in het
waddengebied. Deze gebieden (objecten)
zijn verdeeld over de kantoren van
Staatsbosbeheer Regio Noord (Fryslân,
Groningen) en Regio West (NoordHolland). Het gaat om de objecten:
Regio Noord:
- Vlieland
- Terschelling
- Ameland
- Lauwersmeer
- Rottum
- Engelsmanplaat
- Buitendijks Holwerd
- enkele kleine objecten binnendijks
op de kuststrook van het vasteland
Objecten in erfpacht bij
Natuurmonumenten:
- Schiermonnikoog
- Griend
Regio West
- Texel
- Noord-Hollandse waddenkust
Geen objecten in erfpacht bij

Contactpersoon, dhr. M. Witteveldt, 0880064470,
m.witteveldt@landschapnoordholland.nl
Archief van It Fryske Gea bevindt zich op
het hoofdkantoor in Olterterp.
Inventarislijst van beheerplannen en
onderzoeksrapporten zijn als Excelbestand
verstrekt aan de Waddenacademie.
Contactpersoon: dhr. H. de Vries, 0512305851, h.j.de.vries@fryskegea.nl
De statische archieven van Staatsbosbeheer
met gegevens over terreinen in het
waddengebied bevinden zich bij:
- Tresoar: 54-01: SBB
Friesland(1941-1988); 54-02: SBB
Regio 1: Friesland (1950-1988)
- Noord-Hollands Archief: 809: SBB
Noord-Holland (1899-1965) – met
o.a. de eilanden Vlieland en
Terschelling toen ze nog bij NH
hoorden
Landelijk beschikt Staatsbosbeheer over
een digitaal Natuurwetenschappelijk
Archief (NWA). Medewerkers van
Staatsbosbeheer hebben toegang tot deze
database. Hierin zijn vele publicaties
(boeken, tijdschriftartikelen) verwerkt. Met
betrekking tot het Waddengebied tussen de
2500 en 3000 publicaties. Men bespreekt
intern of WISWAD een koppeling kan
krijgen naar het Waddendeel van deze
database.
Contactpersoon: mevr. I. Snijders, archiefen bibliotheekmedewerker Regio Noord,
050-7074405,
i.snijders@staatsbosbheer.nl) Op het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer
(Driebergen) is een centraal archief.

Natuurmonumenten of Landschap Noord- Contactpersoon centraal archief: dhr. H.
Holland
Vink, 030-6926111
Op de regiokantoren Noord (Groningen) en
West (Amsterdam) bevinden zich twee
fysieke archieven: 1. lopend/semistatisch
archief; 2. Natuurwetenschappelijk archief
(titels van publicaties hieruit zijn ingevoerd
in database van het landelijk NWA). Het
Natuurwetenschappelijk archief is
ingedeeld naar objecten. De objectmappen
hebben een vaste indeling: Algemeen,
beheer/planning, bodem/geologie,
hydrologie, hydrobiologie, flora/vegetatie,
invertebraten, vissen, herpetofauna, vogels,
zoogdieren.
Staatsbosbeheer doet veel aan kartering en
GIS-systemen.
Contactpersoon GIS: dhr. Tj. van Dijk
(beheerder GIS), 06-53311989,
t.dijk@staatsbosbeheer.nl )
De bibliotheek van Staatsbosbeheer is
online beschikbaar via Centrale Landbouw
catalogus van de WUR – Agralin
(Agricultural Bibliographic Information
System of the Netherlands); Agralin is de
catalogus van boeken en tijdschriften van
de Wageningen Universiteit (62
bibliotheken) en landbouwkundige
onderzoeksinstellingen en
experimenteerstations.
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Natuurmonumenten is eigenaar en
beheerder van diverse natuurgebieden in
het waddengebied, zowel in de
Waddenzee (Texel, Griend,
Uithuizerwad), als binnendijks.

Het statisch archief van
Natuurmonumenten is gedeponeerd bij
Stadsarchief Amsterdam: 999: Archief van
Vereniging tot behoud van
natuurmonumenten, 1646, 1905-1977

Voor een volledig overzicht van
Waddenzee/Zuiderzee gerelateerde
natuurgebieden in eigendom/beheer van
Natuurmonumenten, klik hier

De lopende archieven van
Natuurmonumenten liggen op het
hoofdkantoor in ’s-Graveland. Deze zijn
alleen op aanvraag te raadplegen:
Natuurmonumenten, Postbus 9955, 1243
ZS ’s-Graveland, 035-6559911
De inventarislijst van het archief van
Natuurmonumenten Texel is aan de
Waddenacademie verstrekt.

Stichting Het
Groninger
Landschap

De Stichting is opgericht op 3 april 1936.
Haar doel is het bevorderen van het
behoud van het natuur-en
landschapsschoon in de provincie
Groningen. De Stichting is eigenaar en
beheerder van delen van de Dollard,
delen Groningen buitendijks en terreinen
binnendijks.

Contactpersoon Waddenacademie: Syds
Wiersma, 058-2339032,
syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl
Het statisch archief van de Stichting is
gedeponeerd bij de Groninger Archieven
- 795: Stichting Het Groninger
Landschap, (1824) 1936 – 1984,
inventaris archief Groninger
Landschap, (1824) 1936-1984
- 2355: Stichting Het Groninger
Landschap, 1970 – 2005, inventaris
archief Groninger Landschap,
1970-2005
Het eerste archief bevat 386 beschreven
archiefstukken; het tweede 1540. In het
tweede archief staan onder de rubriek
‘terreinbeheer’ de diverse terreinen die de
Stichting in beheer heeft. Deze rubriek
bevat stukken met belangrijke informatie
over het thema Natuurbeheer.
Het dynamisch archief (vanaf 2006) ligt op
het hoofdkantoor in Haren. De
inventarislijsten voor archiefdelen
Noordkust, Dollard en Kwelders
Noordkust zijn als wordbestand aan de
Waddenacademie verstrekt.
Contactpersoon Groninger Landschap:
dhr. J. Brandsma, 050-3135901,
j.brandsma@groningerlandschap.nl
Contactpersoon Waddenacademie:
syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl
Wiersma, 058-2339032,
syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl

Vereniging
van
Oevereigenare
n en
-gebruikers te
Groningen

De Vereniging van Oevereigenaren en
-gebruikers vertegenwoordigt diverse
private eigenaars en gebruikers van
kwelders langs de Groningse waddenkust
en natuurgebieden in het EemsDollardgebied.
Archieven, indien aanwezig, moeten nog
geïnventariseerd worden.

Contactpersoon: dhr. K. Sijpkens
(voorzitter), 0595-401943

