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Wadden UNESCO Werelderfgoed
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Uniek natuurgebied in een regio 
waar mensen wonen die werk en 
inkomen nodig hebben
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Haven Den Helder



Wadden is UNESCO 

Werelderfgoed sinds

2009.

In 2014 is het uitgebreid

met het Deense deel en

stukken boven de Duitse

eilanden

Maar: de Nederlandse

eilanden en de estuaria

die toegang geven tot de 

grote havens horen er

niet bij!
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De Wadden Sea Region is een gebied dat zowel
de de kuststreek, de Waddenzee, de eilanden omvat, maar ook de 
relevante delen van de Exclusive Economic Zones (EEZ) van 
Denemarken, Duitsland en Nederland. Wordt gebruikt door WSF/CWSS 



Wadden Sea World Heritage –

Perspectives for socio-economic development

Analysis of 878 World 

Heritage Sites  

Source: Rebanks 2010: 

World Heritage Status. 

Is there opportunity for 

economic gain?



Waddenregio 
ligt in 
dichtbevolkt 
gebied!

Platteland?? 
transformatie van 
productieruimte 
(landbouw) naar 
consumptie ruimte 
(wonen, recreatie) 
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Source: EU-Commision
(November 2010), Investing
in Europe’s future, 5-th 
Report on Economic, Social
and Territorial Cohesion
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De potentiële markt 



Sociaal economische uitdagingen Wadden

• Demografie: krimp, vergrijzing, migratie  uitsortering

• Regionale economie en arbeidsmarkt: (jeugd)-werkloosheid, 

laag inkomen en opleiding  nodig: banen en mensen. 

• Leefbaarheid, wonen, welzijn (well-being, OECD)

• Interactie Economie  Ecologie, in sectoren als visserij, 

landbouw, energie, toerisme Wadden UNESCO 

Werelderfgoed, havens en daaraan gerelateerd activiteiten 

als scheepsbouw, baggeren en industrie

• Of: Wadden neutrale economie footloose sectoren: zorg en 

welzijn, zakelijke diensten; wonen  ICT Breedband

• Of: verbeteren regionale aandeel in de waarde keten, meer 

innovatie en ondernemerschap 

•  Investeringen in economische activiteiten  

die passen bij het gebied en bij de mensen

•
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Trends economie en arbeidsmarkt
1. Economische crisis, groei stagneert, maar lijkt nu over

2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; 

3. Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe

4. Economische herstructurering naar meer diensten gaat door

5. Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook 

250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden

6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen door robotisering en 

automatisering en komen niet weer terug

7. Grotere mobiliteit, lossere relatie woon-werk locatie, zelfrijdende auto?

8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren) 

9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills

10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten

| 12



Hoe staan we ervoor?

Economische 
ontwikkeling

| 13



Stand 2015 aantal arbeidsplaatsen/inwoner 15-64 jaar en van 1995-2015

Stand 2015 Groei 1995-2015

Bron: Bureau Louter, 2015



Bron: Bureau Louter, 2015

Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen per inwoner 15-64 jaar 2004-2014                
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De economische structuur van de 
Waddengemeenten



Ontwikkeling werkloosheid januari 2008-oktober 2016
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Crisis: explosieve stijging werkloosheid 

juli 2011 – maart 2014!

Nu langzame daling: meer banen

leidt niet 1 op 1 tot minder 

werkloosheid Is de crisis nu voorbij? 

Het lijkt er wel op!

Bron: UWV, 2016



Werkloosheid per 
gemeente:
vooral oude 
traditionele 
industriegebieden 
hebben veel mensen 
in de WW!
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Bron: UWV, 2014
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Aantal uitkeringsgerechtigden 2002-2014: ca. 1,6 miljoen!

WIA/WAO

WW-uitkeringen

Wajong

Bijstand
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Bron: CBS, 2015

WWB Wajong

> 44                        > 21

WW > 38

Personen met uitkering
per 1000 v.d. bevolking 15-65 jaar
Maart 2015 Nederland 
Alle grijze gemeenten doen het beter dan Nederland!
In het Noorden zijn dat alleen: Ten Boer, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog
maar veel meer in Noord-Holland Noord

Aantallen: (NL)
WW         430.000
Bijstand  488.000
Wajong   248.000)
Totaal   1.166.000



22

Behalve in Den Helder, weinig 

mensen in de bijstand
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Aantal vacatures neemt toe in Noord-Holland Noord
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Bron: UWV, 2016

Verwachte ontwikkeling 
banen werknemers voor 
Noord-Holland Noord 
voor 2016-2017: afname 
banen iets meer dan het 
landelijke gemiddelde 
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Groei

Krimp

< Nederland > Nederland

Banenprognose Noord-Holland Noord, 2017 (UWV)



Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, maar 
nog niet in Noord-Holland Noord

| 26

20162015
Bron: UWV, 2016
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Geen krapte op de arbeidsmarkt naar beroepsklasse en 
beroepsniveau in Noord-Holland Noord, behalve in ICT



Alleen in de ICT-
sector is echte sector 
breed krapte zichtbaar 
en dat zien we ook al 
in Noord-Holland 
Noord;

In andere 
sectoren/bedrijven 
alleen problemen met 
werven specifieke 
functies
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Bron: UWV, 2016
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30

Arbeidsmarkt 

perspectief

naar opleiding 

tot 2020 in 

Noord-Holland 

Noord 
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Trends
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Bron: Stad en Land, CPB, 2010

Grote forensen 
stromen over steeds 
langere afstanden van 
vooral hoger 
opgeleiden:
ZZP-ers + het
Nieuwe Werken:
geen vaste 
werklocatie
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT

Lage opgeleiden zijn 
veel minder mobiel



33

24% van de inwoners van Noord-Holland 

Noord werk buiten de regio, 9% van de 

banen wordt bezet door mensen van buiten



NARSC November 
2010| 34



Steeds meer 
flexbanen en 
zzp-ers
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Bron: CBS, Nederland in 2015. 

Werknemers vaste baan

Zelfstandigen met personeel

Zelfstandigen zonder personeel

Werknemers flexibele baan



Steeds meer ZZP-ers
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Start nieuwe bedrijven
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Beroepen komen en gaan …
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Bron: Deloitte 
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Bron: Dagblad van 

het Noorden,        

26 november 2014
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Er kunnen wel

nieuwe banen

ontstaan, 

maar dat gaat

niet vanzelf!
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Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
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Maximaal scholen! 

Maar: niet iedereen kan               

MBO-4 halen

Toenemend belang van         

algemene vaardigheden die      

zorgen voor aanpassingsvermogen

Moeten zgn. ‘pret’ opleidingen

als dierverzorging, kapster

sportinstructeur worden afgeschaft?



Niet iedereen kan MBO-4 halen! 
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Bron: DvhN, 6-9-2016

Laag geletterden hebben problemen met 

lezen en schrijven in de werksituatie, 

maar ook in het omgaan met instanties 

voor uitkeringen, subsidies, 

gezondsheidszorg: NH-Noord > 10%



Demografische 
ontwikkelingen: 
krimp, vergrijzing en 
migratie
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Krimp langs 
de randen van 
Nederland

| 47
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Ondernemers digitaal Hotel De Marne 

poseren in een toepasselijk omgeving



Vergrijzing slaat toe: 30% werknemers 50+

In Onderwijs, Overheid en Zorg zelfs 38 – 44%
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Bron: Harts, J.J. (2008) Opleidingsmigratie in Nederland, Geografie, oktober 2008

Leeftijd 15 – 20 Leeftijd 20 – 25 

Migratiepatronen van jongeren
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Hoger opgeleiden
concentreren zich
in stedelijke
gebieden met HBO 
of WO-opleiding

GEVOLG: 
krimpregio’s langs
de kust en de 
grens, waar
ouderen en
laag opgeleiden
overblijven en
banen verdwijnen



Waar willen 
we wonen? 52

Bron: Bureau Louter,      

Waar willen we wonen, 2012
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Scores Woonfactoren

Platteland/Stad

Woonomgeving + -
Basisvoorzieningen   - +
Plusvoorzieningen    - +
Overlast&Veiligheid + -

Smaken verschillen!

Bron: Bureau Louter, Waar willen we wonen 2011



Sociaal economische uitdagingen Wadden

• Demografie: krimp, vergrijzing, migratie  uitsortering

• Regionale economie en arbeidsmarkt: (jeugd)-werkloosheid, 

laag inkomen en opleiding  nodig: banen en mensen. 

• Leefbaarheid, wonen, welzijn (well-being, OECD)

• Interactie Economie  Ecologie, in sectoren als visserij, 

landbouw, energie, toerisme Wadden UNESCO 

Werelderfgoed, havens en daaraan gerelateerd activiteiten 

als scheepsbouw, baggeren en industrie

• Of: Wadden neutrale economie footloose sectoren: zorg en 

welzijn, zakelijke diensten; wonen  ICT Breedband

• Of: verbeteren regionale aandeel in de waarde keten, meer 

innovatie en ondernemerschap 

•  Investeringen in economische activiteiten  

die passen bij het gebied en bij de mensen

•
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Kansrijk volgens de Waddenacademie:

• Toerisme

• Voedselvoorziening, o.a zilte teelten

• Zakelijke en persoonlijke diensten

• (Wonen)

• We zijn in gesprek met de Havens en de Visserij 
over wat daar mogelijk is.



TOERISME

| 56



Wadden Sea World Heritage –

Perspectives for socio-economic development

Analysis of 878 World 

Heritage Sites  

Source: Rebanks 2010: 

World Heritage Status. 

Is there opportunity for 

economic gain?



58

Inpoldering Plan A-D
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Alternatief plan van particulier 
initiatief, vooral gericht op 
pootaardappelteelt
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Rapport Cie. Mazure, 1979

Bevat ook prognose toerisme tot 2000 

 lijkt maar voor de helft gerealiseerd!
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Overnachtingen (in 
milj.) per gemeente
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Toeristen in Nederlandse kustgebieden, 2015

Wadden Kust NH     Kust ZH  Kust Zeeland



• De helft van de toeristen in het Waddengebied komen uit de 

drie Noordelijke provincies

• Relatief veel alleenstaande gaan naar de Wadden

63
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De potentiële markt 



De hotspotmonitor: wat zijn attractive gebieden? 
(www.hotspotmonitor.eu)

S. de Vries, A. Buijs, F. Langers, H. Farjon, A. van Hinsberg, F.J. Sijtsma (2013). Measuring the attractiveness of Dutch landscapes: 

identifying national hotspots using Google Maps. Applied Geography. Volume 45, December 2013, Pages 220-229.

F.J. Sijtsma, H. Farjon, S. van Tol, A. van Hinsberg, P. van Kampen and Arjen Buijs (2013). Evaluation of landscape changes -

Enriching the economist's toolbox with the Hotspotindex. In: W. Heijman, & C. M. J. v. d. Heide (Eds.), The Economic Value of

Landscapes. Chapter 8, pp 136-164. London: Routledge.



Hoog gewaarde plaatsen voor toerisme in 
wadden gemeenten in 2013

Hoog gewaardeerde gebieden in de Wadden 
volgens de hotspotmonitor

Sources: 
Sijtsma et al. (2014) WaLTER rapportage



Waar komen de mensen 
vandaag die de Wadden 
aantrekkelijk vinden?

Afstand speelt een rol, 
maar in Duitsland veel 
minder dan in 
Nederland!

De Wadden hebben nu 
al 16 miljoen fans!
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Toerisme: veel verschillende doelgroepen

Welke doelgroep komt naar de Wadden? En waarvoor?
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De sliktoerist versus de zandtoerist
(Geurt Busser, Waddenschilder)
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NBTC-strategie:
Waar zijn de Wadden???
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Pier bij Holwerd
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Nordeich
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Provincie Noord-Holland, 21 juni 2012 75

Duits strandvertier
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Spoelmeer



Holwerd aan Zee!

78
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Holwerd aan Zee!
Zie: https://www.holwerdaanzee.nl/nld/
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Vliegen naar de 
Duitse
Waddeneilanden:
€ 37 - 450
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Of zijn er 
al te veel  
toeristen?

83



Voedselvoorziening

• Streekeigen producten, in combinatie met een toenemende 

waardering van gezondheid en duurzaamheid aspecten van 

voedsel waarbij zoveel mogelijk waarde in de keten in het 

kustgebied zelf wordt toegevoegd in een geclusterde aanpak 

waardoor kleinschalige activiteiten elkaar gaan versterken en tot 

nieuwe hoogwaardige producten leiden die op nieuwe markten 

kunnen worden afgezet.

• Zilte teelten: in zeewater geteelde voedsel producten zoals 

schelpdieren, zeewier, algen en op zilte gronden geteelde 

gewassen voor consumptie, maar ook voor de export van 

pootaardappelen.

• Voor zilte teelten valt ook te denken aan het opzetten van een 

internationaal research- en demonstratiecentrum wat kan leiden 

tot nieuwe producten, maar ook tot nieuwe en verbeterde 

productiemethoden, wat op zichzelf ook een exportproduct kan zijn.
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Vanaf 1550 was 
de Nederlandse 
visserij al zeer 
innovatief waar 
de omliggende 
landen erg jaloers 
op waren! 
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Pulskor ipv Boomkor in garnalenvisserij
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Lauwersoog: visserij & toerisme



Bodemdaling & verzilting: pootaardappels

90
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| 92

Bron: Dagblad van het 

Noorden, 26 november 2014

Kabinet benoemt 
Blue Energy tot 
Nationale Icoon



Blue energy: 
zoet + zout water  energie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvcf34tCwNHbuM&tbnid=gz_jzCJCM8VwdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.joostdevree.nl/shtmls/blue_energy.shtml&ei=wMNaUpegPIul0wXDi4D4Bg&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNErPAIyclcuDh_f_CEmZ1llvCHhQQ&ust=1381766427657835


© Planet Texel

Gevolgen voor 
natuurwaarden?

Nieuwe
activiteiten?
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Sociaal economische uitdagingen Wadden

• Demografie: krimp, vergrijzing, migratie  uitsortering

• Regionale economie en arbeidsmarkt: (jeugd)-werkloosheid, 

laag inkomen en opleiding  nodig: banen en mensen. 

• Leefbaarheid, wonen, welzijn 

• Interactie Economie  Ecologie, in sectoren als visserij, 

landbouw, energie, toerisme Wadden UNESCO 

Werelderfgoed, havens en daaraan gerelateerd activiteiten 

als scheepsbouw, baggeren en industrie

• Of: Wadden neutrale economie footloose sectoren: zorg en 

welzijn, zakelijke diensten; wonen  ICT Breedband

• Of: verbeteren regionale aandeel in de waarde keten, meer 

innovatie en ondernemerschap 

•

96



‘Naar een Rijke Waddenkust’: advies 
Waddenacademie aan Waddenfonds

• Het grootste sociaaleconomische probleem in het 

kustgebied is het gebrek aan werkgelegenheid voor laag 

en middelbaar opgeleiden, in combinatie met krimp en 

vergrijzing en de aantasting van de leefbaarheid die hier 

een gevolg van is. Cruciale vraag welke investeringen uit 

het Waddenfonds in het kustgebied een significante en 

blijvende bijdrage leveren aan de versterking van de 

sociaaleconomische positie van de inwoners van dit 

gebied, zonder de ecologische kwaliteit van het gebied 

aan te tasten. Daarvoor is nu: het Investeringskader.

•  Investeringen in economische activiteiten  

die passen bij het gebied en de mensen



Oplossingsrichtingen:

• Benut de unieke capaciteiten van het gebied!

• Creëer nieuwe banen: innovatie & ondernemerschap (ZZP-

ers); landbouw, toerisme, wonen; liefst zonder subsidie 

• Betere scholing (maar niet iedereen kan MBO-4 halen) 

• Grotere mobiliteit: wonen in Waddengebied, elders werken

• Noodzaak snel ICT Broadband

• Wat nog meer ????

• En het moet allemaal tegelijk!

• Het lukt alleen als ondernemers met elkaar 

samenwerken en de overheid faciliteert!
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Conclusie:

Wonen, werken en recreëren in het 
Waddengebied:

Dat is heel goed mogelijk, maar dan moet 
je wel keuzes maken en gericht 
investeren, want niet alles kan.

Economie en Ecologie zitten elkaar soms 
in de weg, maar kunnen elkaar ook 
versterken! 
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Regional quality of life 
Index: we hebben het 
prima!
(Bron, PBL, 2014)

Het Waddengebied ligt
centraal in Europa! 
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