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2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best
begrepen kustsysteem in de wereld.
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1. Inleiding 
 
Het waddengebied wordt gekenmerkt door een sterke wisselwerking tussen 
mens en natuur. Een deel van de mensen woont er constant en sommige 
families hebben er een eeuwenlange geschiedenis. Dit geldt zowel voor de 
eilanden als de kuststrook. De bewoners voelen zich verbonden met het 
waddengebied en velen vinden hun bestaan in het waddenecosysteem. Maar er 
is sprake van een grote sociaal-economische en cultuurhistorische diversiteit. De 
economische activiteiten variëren van visserij, landbouw, recreatie en toerisme, 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen als olie en gas, tot bescherming tegen het 
water. Het waddenecosysteem draagt de sporen van de aanwezigheid van de 
mens, zowel ten goede als ten kwade. Het unieke landschap van vandaag is 
gevormd door natuur en mens. Tegelijkertijd zijn ook een aantal bedreigingen 
voor het waddenecosysteem toe te schrijven op het conto van de mens, zoals 
vervuiling van water en bodem en overbevissing. De wisselwerking tussen mens 
en natuur in het waddengebied impliceert dat beide in hun onderlinge 
afhankelijkheid bezien dienen te worden. Deze wisselwerking wordt erkend in 
deel 4 van de planologische kernbeslissing (PKB, tevens Derde Nota 
Waddenzee, 2007) en komt tot uitdrukking in de formulering van het 
ontwikkelingperspectief: 
• De economische bedrijvigheid in en rond de Waddenzee biedt de bevolking 

werk en inkomen en heeft een duurzaam karakter. 
• Er is een situatie bereikt van duurzaam toerisme die ecologisch houdbaar, 

economisch levensvatbaar en sociaal acceptabel is. In het waddengebied is 
een optimale natuur- en landschapsbeleving mogelijk. 

• De havens aan de Waddenzee hebben zich duurzaam ontwikkeld op een 
wijze die recht doet aan hun specifieke ligging en mogelijkheden. De havens 
hebben zich gedifferentieerd en gespecialiseerd in onderlinge afstemming. 

• De Waddenzee wordt benut voor diverse vormen van visserij en wel op een 
dusdanige wijze dat zich een rijke en gevarieerde visstand heeft ontwikkeld 
en dat de overige (bodem)fauna en (bodem)flora en de landschappelijke 
kwaliteiten van de Waddenzee hier niet onder lijden. 

Vanwege de wisselwerking tussen mens en natuur zijn partiële beschouwingen 
en analyses gedoemd te falen; een partiële sociaal-economische analyse zal 
uiteindelijk stuiten op de condities die gesteld worden door het ecosysteem en 
omgekeerd, ecologische beschouwingen kunnen de invloed en afhankelijkheid 
van de mens niet negeren. 
 
 
1.1. Waddenveerkracht 
 
Wat betreft de wisselwerking tussen mens en natuur in het waddengebied is het 
begrip veerkracht van belang. Hierbij gaat het om het vermogen van het 
waddengebied zich aan te passen aan ‘shocks’ en gebeurtenissen van buitenaf, 
zoals visserij, dierziekte, klimaatverandering, economische recessies, 



 3

beleidsfouten en beheersfouten. Kortom, ‘waddenveerkracht’ betekent dat het 
waddengebied de flexibiliteit heeft zich aan te passen; niet alleen aan 
ecologische verstoringen, maar ook aan verstoringen van het economische of 
culturele evenwicht.  
 
Het begrip waddenveerkracht sluit aan bij het bredere perspectief van de Triple 
P-benadering (people, planet, profit), zoals weergegeven in Figuur 1. De term 
Triple P komt voort uit het concept van de triple bottom-line zoals uitgewerkt door 
John Elkington in zijn boek Cannibals with Forks (Elkington, 1997). Uit de figuur 
blijkt dat het begrip waddenveerkracht zich bevindt op het (complexe) raakvlak 
van drie domeinen, te weten ecologische veerkracht, economische veerkracht en 
sociale (of culturele) veerkracht. 
 
In het navolgende beperken we ons tot economische veerkracht en sociale 
veerkracht. De economische veerkracht van een gebied geeft aan hoe kwetsbaar 
het is voor economische verschijnselen, als een economische recessie zoals de 
huidige kredietcrisis, globalisering en technologische vernieuwing. Sociaal 
veerkrachtig heeft betrekking op de aanwezigheid van voldoende ‘sociaal 
kapitaal’ en geeft aan hoe groepen zijn ingebed in de samenleving. Alom 
bekende voorbeelden van sociaal kapitaal zijn burenhulp, gedeelde normen en 
opvattingen, sociale controle en vertrouwen, maar ook het arbeidsethos en de 
ondernemingsgeest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Waddenveerkracht en de drie P’s van de Triple P-benadering.  
 
Een veerkrachtig waddengebied vereist ‘adaptief vermogen’. Hiervoor is een 
goede afstemming tussen de drie P’s van de Triple P-benadering onontbeerlijk, 
dat wil zeggen dat natuur, samenleving en economie harmonieus op elkaar 
afgestemd moeten zijn. Hiermee hangt ten nauwste samen dat de veerkracht in 
het ene domein sterk verweven is met de veerkracht in de andere twee 
domeinen. De drie domeinen beïnvloeden elkaar voortdurend wederzijds. Ter 
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illustratie: wanneer het waddengebied weinig veerkrachtig is en dus kwetsbaar 
voor economische terugslag, dan zal dit logischerwijs impact hebben op de 
bevolking woonachtig in het gebied. Bewoners zullen geneigd zijn weg te trekken 
uit het gebied, en met een afnemende bevolking neemt ook het sociaal kapitaal 
in het gebied af. Dit kan gepaard gaan met een afname van aan sociaal kapitaal 
verbonden eigenschappen als ondernemerschap en creativiteit in het 
ontwikkelen en toepassen van innovaties. Evenzo is de ecologische veerkracht 
van invloed op de economische veerkracht en/of sociale veerkracht, en heeft een 
verandering van de sociale veerkracht vrijwel altijd gevolgen voor de ecologische 
veerkracht en/of economische veerkracht. 
  
Er bestaat een nauwe relatie tussen veerkracht en duurzaamheid: de veerkracht 
van een systeem is cruciaal voor de duurzaamheid ervan. Een veerkrachtig 
waddengebied is in staat na een ‘shock’ een nieuw duurzaam evenwicht te 
bereiken, terwijl een niet-veerkrachtig gebied dat vermogen tot aanpassing niet 
heeft. Of het waddengebied veerkrachtig is, wordt sterk bepaald door de 
inrichting ervan. Interessant is na te gaan of het gebied bepaalde eigenschappen 
bezit, waarmee ‘shocks’ kunnen worden opgevangen of waardoor het mogelijk is 
het gebied te reorganiseren rond een nieuw en harmonieus evenwicht. Hiermee 
gaat het begrip waddenveerkracht verder dan een louter theoretische 
verhandeling. Het is namelijk direct relevant voor beleidsmakers die zich 
voornamelijk bezighouden met de inrichting van het landschap in het 
waddengebied.  
 
In het waddengebied kunnen verschillende, soms conflicterende functies worden 
geïdentificeerd. De belangrijkste functies in het waddengebied zijn wonen, 
landbouw, recreatie en toerisme, visserij, havenactiviteiten, cultureel erfgoed en 
natuur en landschap. Voor de inrichting van het waddengebied is het van belang 
te weten wat de veerkracht versterkt: monofunctioneel of multifunctioneel 
landgebruik. Als we ter illustratie de landbouw in het waddengebied nemen, dan 
rijst de vraag of het gebied het meest gebaat is bij specialisatie en 
schaalvergroting van de landbouw, of juist bij een brede landbouw, waarbij 
agrariërs nevenactiviteiten ontplooien zoals natuurbeheer of aanbieding van bed 
& breakfast. Anders geformuleerd: is het waddengebied beter in staat zich aan 
‘shocks’ aan te passen wanneer het hoofdzakelijk bestaat uit grote 
gespecialiseerde landbouwbedrijven die voedsel produceren voor de 
wereldmarkt of wanneer een brede landbouw de boventoon voert? 
Vanzelfsprekend sluit het één het ander niet uit en kunnen beide opties als 
veerkrachtig worden betiteld, afhankelijk van de aard van het gebied. Zo zou het 
ene deelgebied zich kunnen toeleggen op grootschalige landbouw en het andere 
op een brede landbouw met multifunctioneel landgebruik. 
 
 
1.2. Probleemstelling  
 



 5

Het RCW (2008) stelt dat ten aanzien van de ontwikkeling van het waddengebied 
herstel en versterking van veerkracht noodzakelijk zijn, waarbij robuuste natuur 
en landschap de basis vormen voor zowel het ecologische en economische 
functioneren, evenals voor de leefbaarheid. Hierbij kan duurzame economische 
ontwikkeling gestimuleerd worden, zowel grootschalige in gespecialiseerde 
zones, als kleinschalige in waardevolle cultuurlandschappen, mits deze plaats 
vindt binnen natuurgrenzen.  
Deze fundamenten van het beheer en uitgangspunten voor het ontwikkelingsplan 
voor het waddengebied leiden tot de volgende, met elkaar samenhangende 
hoofdthema’s van onderzoek: 
- ontwikkeling van wonen, werken en recreëren; 
- conflicten tussen economie en ecologie; 
- strategieën voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
 
De bedoeling van de onderhavige position paper is deze problemen in kaart te 
brengen en aan te geven welke methoden ter beschikking staan om ze te 
analyseren. In sectie 2 zullen wonen, werken en recreëren aan de orde komen 
en in sectie 3 de conflicten tussen economie en ecologie. Sectie 4 behandelt het 
thema governance (beheer). Iedere sectie zal worden afgerond met een aantal 
onderzoeksvragen, die als aanzetten dienen tot een sociaal-economische 
onderzoeksagenda, gepresenteerd in sectie 5.  
 
 
1.3. Afbakening Waddengebied  
 
Tot besluit van deze inleiding zal het waddengebied afgebakend worden. 
Opgemerkt zij dat er voor verschillende doeleinden verschillende geografische 
afbakeningen worden gebruikt (zie Figuur 2). De Wadden zijn gedefinieerd in de 
PKB (2007) en omvatten de Waddenzee plus de buitendijkse gebieden. Het 
waddengebied, zoals gehanteerd in Wad Anders (EZ, 2004), omvat ook de 
eilanden en de kustgemeenten. Voor wat betreft sociaal economische analyses 
zijn de afbakeningen in Figuur 2 te beperkt omdat het waddengebied nauw 
verweven is met het achterland. Daarom definiëren we tevens het begrip 
waddenprovincies. In deze position paper worden hieronder verstaan de 
provincies Fryslân, Groningen en de kop van Noord-Holland.  
Voor dit position paper is geen nieuw onderzoek verricht, maar wordt alleen 
gebruik gemaakt van bestaande publicaties. In veel gevallen zijn die niet 
specifiek gericht op het waddengebied en dan spoort de regio indeling vaak niet 
met die van het waddengebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor sociaal-economische 
rapportages die betrekking hebben op het Noorden van het land en dan alleen 
betrekking hebben op de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe maar geen 
informatie geven over de Kop van Noord-Holland. De algemene tendens is 
meestal wel van toepassing op het hele waddengebied. Dit toont aan dat er 
weinig sociaal-economische rapporten bestaan waarin het integrale 
waddengebied wordt geanalyseerd.  
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Figuur 2. De afbakening van de Wadden zoals gedefinieerd in PKB Derde Nota 
Waddenzee, deel 4(2007), p.40 (boven) en het waddengebied in Wad Anders 
(EZ, 2004), p.8 (onder). 
 

 
Bron: PKB Derde Nota Waddenzee, deel 4 (2007), p.40 
 
 

 
Bron: Wad Anders (EZ, 2004), p.8. 
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2. Sociaal-economische ontwikkeling 
 
 
2.1. Demografische ontwikkelingen 
 
Het waddengebied telt op 1 januari 2007 ca. 260.000 inwoners. Dat is gelijk aan 
1,6% van de totale Nederlandse bevolking. De grootste plaats in het 
waddengebied is Den Helder met op 1 januari 2007 ruim 58.000 inwoners. Van 
de inwoners van het waddengebied woont 24% in het Groningse deel, 40% in 
het Friese en 36% in het Noord-Hollandse.1 In de periode 1997-2007 is het 
inwoneraantal van het waddengebied met 0,7% gedaald. In dezelfde periode zijn 
de inwoneraantallen van Nederland en Noord-Nederland toegenomen met 
respectievelijk 5,1% en 4,2%. De grootste percentuele afname van de bevolking 
vond plaats in de gemeenten Delfzijl (9,4%), Schiermonnikoog (5,9%) en Den 
Helder (3,6%); de grootste percentuele toename in de gemeenten Het Bildt 
(9,4%), Anna Paulowna (3,6%) en Wieringen (3,3%). Uit  Figuur 3 blijkt duidelijk 
dat de Friese en Groningse gemeenten in het waddengebied bijna allemaal te 
maken hebben met een afname van de bevolking..  
 
Figuur 3. Bevolkingsontwikkeling januari 2002-januari 2008. 
 

 
Bron: Gardernier e.a., (2009ab). 

                                                 
1  Als geen andere bron wordt vermeld zijn de gegevens afkomstig van CBS Statline. 
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De leeftijdsopbouw van de bevolking van het waddengebied wijkt niet veel af van 
die van Nederland en Noord-Nederland. Bovendien nemen de verschillen in de 
loop van de tijd af. Het aandeel van de potentiële beroepsbevolking in de totale 
bevolking ligt in het waddengebied 1%-punt lager dan het landelijke gemiddelde 
en verschilt nauwelijks van dat voor het hele Noorden. Een soortgelijke 
opmerking geldt voor wat betreft het percentage ouderen. Tabel 1 geeft nadere 
informatie over de leeftijdsopbouw 
 
 
Tabel 1. Inwoneraantallen (x 1000) en de verdeling van de inwoners over drie 
leeftijdsklassen in aantallen en percentages, per 1 januari 2007.  
 
  Nederland Noord-Nederland Waddengebied 
Totaal alle 
leeftijden 16.358 100% 1.702 100% 260 100%
Jonger dan 15 
jaar 2.959 18% 302 18% 47 18%
15 tot 64 jaar 11.031 67% 1.135 67% 172 66%
65 jaar of ouder 2.368 15% 265 16% 40 16%

Bron: CBS Statline 
 
Van cruciaal belang voor de bevolkingsontwikkeling zijn de migratiebewegingen, 
die in de tijd veel meer variëren dan geboorte en sterfte. Volgens gegevens van 
het CBS is er decennia lang sprake geweest van een netto-stroom van mensen 
vanuit zowel het waddengebied als de waddenprovincies naar de overige 
landsdelen. Een uitzondering vormt een periode in de jaren zeventig. Voor wat 
betreft de migratie in meer recente periode blijkt dat het negatieve migratie saldo 
vooral wordt veroorzaakt door jongeren die wegtrekken naar steden met 
voorzieningen voor hoger onderwijs. Terschelling vormt een uitzondering 
vanwege de daar gevestigde zeevaartschool, maar dit betreft kleine aantallen in 
een zeer specifieke beroepsgroep. 
  
Voor wat betreft migratie naar het Noorden blijkt dat ouderen tot nu toe vooral 
naar Drenthe gaan en nauwelijks naar Groningen en Fryslân en al helemaal niet 
naar de kustgemeenten in het waddengebied. In deze situatie is mogelijk een 
kentering op komst, omdat uit recent onderzoek naar woonvoorkeuren blijkt dat 
Drenthe goed scoort, maar Fryslân nog beter. In hoeverre dit ook voor de Friese 
kustgemeenten geldt, is niet bekend. Wonen op de eilanden is zeker in trek. 
Vanwege de beperkte ruimte zijn de mogelijkheden daar echter beperkt. Ook 
Groningen doet het niet slecht qua woonvoorkeuren. Een interessante vraag 
betreft de toekomstige ontwikkelingen. Uit de onderzoeken naar woonvoorkeuren 
blijkt dat mensen steeds ruimer willen wonen (dat wil zeggen in een huis met een 
tuin) en hier financieel ook steeds beter toe in staat zijn. Dit zou kunnen 
betekenen dat wonen in de kustgemeenten aantrekkelijk gaat worden. Nader 
onderzoek hiernaar is gewenst.  
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2.2. Werkgelegenheid, werkloosheid en inkomen  
 
De mondiale trends in de economie hebben hun weerslag op de Nederlandse 
economie en werken ook door op de economie van het waddengebied. Het 
verdwijnen van de eenvoudige maakindustrie naar landen met lage lonen treft 
vooral de industriële sector. Technologische veranderingen als het toenemende 
gebruik van internet hebben grote gevolgen voor bijvoorbeeld promotie en 
boekingen in de toeristische sector wat een van de dragende sectoren is voor de 
economie van het waddengebied. Om hier goed op in te spelen pleit de SER 
Noord Nederland (2009) in haar advies KoersVAST dan ook voor de oprichting 
van een Toerisme Innovatie Forum in navolging van het al bestaande Zorg 
Innovatie Forum.  
 
De kredietcrisis treft vooral bedrijven die afhankelijk zijn van de productie van 
export- en investeringsgoederen. Indien consumenten minder gaan consumeren 
kan dit een negatief effect hebben op de toeristische sector als de bestedingen 
aan vakanties dalen. Maar als het verminderen van de vakantie-uitgaven er toe 
leidt dat er een verschuiving optreedt van minder buitenlandse naar meer 
binnenlandse vakanties kan het ook positief uitpakken voor het waddengebied. 
Vanwege de verschillen in economische structuur kunnen de gevolgen van 
mondiale trends voor het waddengebied anders uitpakken dan voor Nederland of 
het Noorden. Uit onderzoek van Broersma en Van Dijk (2009) blijkt dat de 
noordelijke economie ook hard getroffen zal worden door de crisis, maar minder 
dan andere delen van het land zoals Noord-Brabant. Maar op het niveau van 
bedrijfstakken zullen de effecten van de trends voor het waddengebied niet veel 
afwijken van de landelijke gevolgen. Voor de economische ontwikkeling in het 
waddengebied worden de trends in de wereldeconomie als gegeven beschouwd. 
De laatste 15 jaar ontwikkelt de economie in het Noorden zich in hetzelfde tempo 
als de rest van Nederland en de historisch bestaande achterstand in de 
werkgelegenheidsgraad neemt langzaam af (Broersma, 2009a). Maar binnen het 
Noorden zijn er wel verschillen, zoals blijkt uit Figuur 4. De banengroei vindt 
voornamelijk plaats in de kernzones Groningen-Assen, de A7-zone en de 
Westergo-zone. De groei van de werkgelegenheid in het waddengebied over de 
periode 1984-2004 behoort tot de laagste van Nederland, met uitzondering van 
de eilanden, maar in absolute zin gaat het daar om weinig banen (EZ, 2004). 
 
Per eind 2005 bedroeg het totale aantal banen in het waddengebied 78.500 
waarvan 9.000 op de eilanden. Voor de periode 2002-2007 scoren de 
kustgemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel en Ameland een groei van 5-10%. Het 
gebied rond Delfzijl vertoont een daling van 5-10%, zij het dat er recentelijk een 
kentering lijkt plaats te vinden. Deze trend kan in de toekomst ondersteund en 
versterkt worden door de plannen voor grote investeringen in energiecentrales 
nabij de Eemshaven en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid.  
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Figuur 4. Ontwikkeling van de werkgelegenheid 2002-2007 (Bron: Gardenier 
e.a., 2009ab). 

 
 
 
Uit Tabel 2 blijkt dat in het waddengebied nog relatief veel personen in de 
primaire sector (landbouw en visserij) werkzaam zijn (3%). Met uitzondering van 
de eiland gemeenten bedraagt de werkgelegenheid in de secundaire sector 
(nijverheid en energievoorziening) in het waddengebied en in Noord-Nederland 
21%. De tertiaire sector (commerciële dienstverlening) is voor alle regio’s de 
belangrijkste sector. Dit geldt vooral voor de eilandgemeenten met 61%. Dit komt 
vooral door het grote belang van recreatie en toerisme. Wat betreft de kwartaire 
sector (niet-commerciële dienstverlening) valt het lage percentage van de 
eilanden op. Dit beeld stemt overeen met een zeer recent verschenen analyse 
van Broersma (2009b) van de belangrijkste economische sectoren in het 
waddengebied: landbouw, visserij, recreatie en toerisme, energie en 
havengebonden activiteiten.  
 
Uit de woon-werkbalans 2001 blijkt dat in het waddengebied in 2001 alleen de 
eilanden meer banen hebben dan er mensen tot de beroepsbevolking behoren. 
Uit meer gedetailleerde en recentere gegevens voor Fryslân voor 2005 blijkt dat 
er sprake is van aanzienlijke pendelstromen naar gemeenten buiten het Friese 
waddengebied, vooral Leeuwarden. Idem voor de provincie Groningen. De 
gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum kennen weliswaar 
een flinke eigen werkgelegenheid, vooral in Delfzijl, maar desondanks is er een 
netto-pendelsaldo met de stad Groningen van 4.500 mensen. De ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in de kernzones rond Leeuwarden, Drachten en 
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Groningen zijn dan ook van grote relevantie voor de het verkrijgen van werk en 
inkomen van de bewoners van het waddengebied.  
  
Tabel 2. Het aandeel banen van werknemers per sector in Noord-Nederland, het 
waddengebied en de eiland- en vastelandsgemeenten binnen het 
waddengebied, per 31 december 2005 (voorlopige cijfers). 
 

  Nederland Noord-
Nederland Waddengebied Eiland- 

gemeenten 
Vaste wal- 
gemeenten

primaire sector 1% 1% 3% 3% 3% 
secundaire 
sector 18% 21% 21% 12% 22% 
tertiaire sector 47% 40% 40% 61% 38% 
kwartaire sector 34% 38% 35% 25% 37% 
totaal aantal 
banen 6.975.400 630.300 78.510 8.970 69.540 
banen per 
inwoner 0,43 0,37 0,30 0,37 0,29 
Bron: CBS Statline, 2007 (bewerking Elzerman, 2008) 
 
Wat de werkloosheid betreft, blijkt dat vooral in de Friese en Groningse 
kustgemeenten de werkloosheid boven het landelijk gemiddelde ligt, zij het dat er 
in de periode 2003-2008 in deze gebieden sprake is van een relatief grote daling. 
Op delen van sommige eilanden en in de kop van Noord-Holland is de situatie 
relatief gunstig. De werkloosheid wordt weerspiegeld in een relatief hoog 
percentage van de beroepsbevolking (20-65 jaar) met een uitkering. In 2006 had 
24,4% van de potentiële beroepsbevolking in het waddengebied een uitkering op 
grond van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of bijstand, tegen 22,2% voor 
Nederland. Aangezien de kustgemeenten in het Noorden laag scoren wat betreft 
bijstandsuitkeringen, valt het relatief hoge percentage uitkeringsgerechtigden toe 
te schrijven aan werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 
 
 
2.3 Wonen, werken en recreëren: de opgaven in de Derde Nota Waddenzee en 
de regionale en lokale plannen2 
 
Op dit moment zien we voor de kustgemeenten een afname van de bevolking 
(zie als voorbeeld Figuur 2 voor de Friese en Groningse kustgemeenten) en de 
voorspellingen wijzen op een verdere afname. Beperkingen op de woningbouw 
(bijvoorbeeld het voorkomen van zogenaamde ‘witte schimmel’) kunnen dit in de 
hand werken, bijvoorbeeld waar deze de komst van potentiële nieuwe inwoners 
belemmeren of tot gevolg hebben dat bestaande bewoners niet kunnen 
doorstromen naar een betere woning en daarom verhuizen naar de meer 
centraal gelegen gemeenten waar wel gebouwd mag worden.  
                                                 
2  Deze paragraaf is in hoge mate gebaseerd op Regionaal College Waddengebied (2008), 
Léven met de Wadden – Beheer- en Ontwikkelingsplan, deel A, Leeuwarden. 
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Het waddengebied is voor sommige groepen ook een gewaardeerd gebied voor 
duurzaam wonen. Ruimte, voor velen een belangrijke voorwaarde voor 
woongenot, is er in overvloed op het vasteland. Op de eilanden is de 
beschikbare woonruimte beperkt. Voor de groeiende groep 65-plussers kan dit 
aantrekkelijk zijn en ook voor mensen die hun werk vinden in de verschillende 
takken van de creatieve en vrije sector, zoals kunst, ICT en ontwerp, die relatief 
‘footloose’ opereren of vooral gebruik maken van elektronische vormen van 
communicatie. Zij vinden in het open landschap van het waddengebied een 
belangrijke inspiratiebron in plaats van een beperking. Maar, zoals boven 
uiteengezet, is er onvoldoende werkgelegenheid in het waddengebied voor de 
bewoners.  
 
De industrie in het waddengebied is voor een groot gedeelte gekoppeld aan de 
havens van Den Helder, Harlingen en Delfzijl. De havens opereren in een sterk 
concurrerende Noordwest-Europese markt, waarin zij zich door een heldere 
profilering en sterke samenwerking kunnen handhaven en ontwikkelen. Voor de 
industriehavens zijn clusters van met elkaar verbonden bedrijven en 
gespecialiseerde toeleveranciers die van synergie-effecten profiteren van groot 
belang. Dit veroorzaakt tegelijkertijd ook een grotere kwetsbaarheid als bepaalde 
bedrijven ten ondergaan, zoals in de huidige kredietcrisis het geval is. Aan de 
andere kant lijkt de aanzienlijke economische achterstand van Delfzijl eindelijk te 
kunnen worden verminderd door grote investeringen die er in dit gebied op stapel 
staan, vooral in de energiesector. Tegelijkertijd wordt hier dan ook weer de 
toename van de spanning tussen economie en milieu zichtbaar. Naast de 
industrie in de havens is er veel, vooral kleinschalige, bedrijvigheid in de kernen. 
De uitstraling van deze bedrijvigheid staat soms op gespannen voet met 
landschappelijke waarden, waardoor de beleving van het gebied voor toeristen 
en bewoners minder aantrekkelijk wordt. Door landschappelijke inpassing en 
locatiekeuze kunnen deze negatieve effecten voorkomen worden.  
 
Het waddengebied kent van oudsher verschillende vormen van visserij, variërend 
van garnalenvisserij, schelpdiervisserij en visserij op rond- en platvis. Visserij en 
visverwerking zijn vooral voor de gemeenten Wieringen, Harlingen, Dongeradeel 
en De Marne van substantieel belang. Een robuust waddensysteem is een 
cruciale voorwaarde voor een duurzame visserij, terwijl omgekeerd duurzame 
visserij een noodzakelijke voorwaarde is voor een duurzaam 
waddenecosysteem. Van belang voor de ontwikkeling van een duurzame visserij 
is innovatie in de vorm van binnendijkse aquacultuur, zoals het binnendijks 
kweken van mosselen en kokkels in combinatie met het zoeken naar alternatieve 
bestemmingen voor verzilte gronden, ontwikkeling van hangculturen voor de 
mosselzaadvisserij en kweek van schelpdieren, zeepieren en zagers. Ook voor 
de visserijhavens geldt dat specialisatie in verschillende sectoren van de visserij 
met accent op geïntegreerde visserij grote kansen op duurzame ontwikkeling 
biedt. 
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Hoewel, zoals boven betoogd, de werkgelegenheid in de primaire landbouw 
afneemt, is deze voor het waddengebied nog steeds van belang. Bovendien kent 
de landbouw belangrijke indirecte werkgelegenheidseffecten via de toeleverende 
en verwerkende bedrijvigheid. Daarnaast is de landbouw van groot belang als 
drager van het cultuurlandschap, op het vasteland, maar vooral ook op de 
eilanden. Van belang voor de verduurzaming van de landbouw zijn innovaties die 
de milieubelasting verminderen en de natuur en het landschap versterken. In dit 
verband verdienen verbreding van de primaire landbouw met agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer, agrotoerisme en zorg de aandacht, vooral op de eilanden. 
Daarnaast liggen er kansen voor de landbouw op het vasteland in de vorm van 
de teelt van nieuwe gewassen en het vergroten van de toegevoegde waarde van 
de primaire producten. 
 
Recreatie en toerisme zijn voor de eilanden de belangrijkste economische 
drager. Dit blijkt ook uit het recente advies van de Raad voor de Wadden (2008a) 
en het bijbehorende analyserapport (2008b). Om het marktaandeel in een sterk 
concurrerende internationale markt vast te houden, zijn kwaliteitsverbetering, 
seizoensverlenging, het aantrekken van nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen 
en vermarkten van nieuwe vormen van recreatie en toerisme van belang. Omdat 
bepaalde vormen van recreatieve activiteiten schade aan de natuur kunnen 
veroorzaken is duurzaamheid hier ook van groot belang zowel van uit ecologisch 
oogpunt als vanuit het oogpunt van natuur als economisch-toeristische asset op 
lange termijn. Op het vasteland is – in tegenstelling tot het Duitse waddengebied 
- geen sprake van intensieve recreatie en toerisme, met uitzondering van enkele 
locaties, vooral rond Lauwersoog en Wieringen (Teune, 2007). Vanwege de ijle 
economische structuur is het maximaal benutten van de mogelijkheden voor 
recreatie en toerisme op het vasteland van groot direct belang voor de 
economische ontwikkeling van het gebied, maar ook indirect via de bijdrage aan 
de versterking van de leefbaarheid. De cultuurhistorische kwaliteiten van het 
gebied bieden perspectieven. Ook kan de toeristische sector op het vasteland 
versterkt worden door slimme koppelingen met de toeristische potenties van de 
eilanden en de stedelijke centra Leeuwarden en Groningen, bijvoorbeeld via 
waddenarrangementen. Het aantal vaarrecreanten op en rond de Waddenzee is 
de afgelopen decennia sterk gegroeid. Verbetering van de kwaliteit en veiligheid 
kan de aantrekkelijkheid van de havens voor de recreatievaart vergroten, ook 
aan de kustkant. Met het oog op de duurzaamheid is het van groot belang dat 
aandacht geschonken wordt aan de effecten van de recreatievaart op de 
natuurkwaliteit van de Waddenzee, door middel van voorlichting en controle op 
de uitvoering van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee.  
 
 
Kennislacunes  
 
De kennislacunes op het terrein van wonen, werken en recreëren hebben vooral 
betrekking op de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de sociaal-
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economische structuur. In dit verband dienen zich de volgende 
onderzoeksvragen aan: 
 
• Hoe kan op duurzame wijze inhoud worden gegeven aan het streven naar 

werk, inkomen en leefbaarheid voor de bewoners van het waddengebied? In 
dit verband is gedetailleerde regionale uitsplitsing gewenst. Bovendien dienen 
de ontwikkelingen in de waddenprovincies nadrukkelijk in beschouwing te 
worden genomen vanwege de diverse relaties met het waddengebied via o.a. 
pendel. 

• Welke trendmatige demografische ontwikkelingen zijn te verwachten in het 
waddengebied en wat zijn hiervan de gevolgen voor de leefbaarheid in de 
dorpen in de kustgemeenten? In het bijzonder is inzicht nodig in 
veranderingen in de migratiepatronen in relatie met vestigingsfactoren en de 
beschikbaarheid van voorzieningen in de dorpen. 

• Wat zijn de te verwachten duurzame ontwikkelingen ten aanzien van de 
diverse economische sectoren in termen van expansie of krimp, vestiging van 
nieuwe bedrijven, structuurveranderingen en de daaraan gerelateerde 
ontwikkelingen van werkgelegenheid en werkloosheid binnen het 
waddengebied en in de waddenprovincies? 

• Wat zijn de effecten voor de vestigingskeuzes van huishoudens en bedrijven 
als gevolg van de aanleg van nieuwe infrastructuur als de Centrale As of het 
beschikbaar komen van vestigingslocaties met goede energievoorzieningen 
zoals gepland voor de regio Delfzijl?  

• Op welke wijze kan het waddengebied zich aanpassen aan mondiale trends 
in de economie en externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering? Op 
welke wijze is zij veerkrachtig ten aanzien van schokken zoals de 
kredietcrisis? 

 
 
2.3. Regionale sociaal-economische modellen 
 
In de regionale economie zijn verschillende modellen ontwikkeld om inzicht te 
verwerven in de hiervoor genoemde sociaal-economische onderzoeksvragen. 
Echter, geen van deze modellen is pasklaar voor toepassing op sociaal-
economische problemen in het waddengebied. Bovendien kent ieder model een 
aantal sterke en zwakke punten. Hieronder volgt een opsomming en 
karakterisering van de belangrijkste beschikbare modellen REMI, RAEM 3.0, 
MOBILEC, DRAM, REGINA, TIGRIS en INPUT-OUTPUT-analyse. Van Oort  e.a. 
(2005) geven een uitgebreid overzicht van de in Nederland ontwikkelde en 
beschikbare modellen. 
  
REMI 
Het model REMI (Regional Economic Models, Inc founded by Dr. George I. 
Treyz; zie Bork en Treyz, 2005) omvat een combinatie van regionale input-output 
analyse en econometrisch geschatte relaties tussen de belangrijkste 
modelvariabelen. Het model bergt enkele aspecten van de Nieuwe Economische 
Geografie in zich, zoals agglomeratiemechanismen en interregionale 
transportkosten. REMI bevat vier blokken die respectievelijk de regionale 
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productie, consumptie, arbeidsmarkt en woningmarkt representeren. Deze 
blokken zijn voor vijf Nederlandse regio’s gemodelleerd. De regio’s in het model 
zijn via handels- en pendelstromen met elkaar verbonden. Het modelleren van 
interregionale stromen is gebaseerd op discrete keuze van methodologie. Het 
model bevat dynamische relaties en volgt daarmee de traditie van 
systeemdynamische modellen. Het model is gekalibreerd op basis van 
Nederlandse data. De meeste econometrische relaties zijn evenwel geschat met 
gebruikmaking van data voor de Verenigde Staten (waar het model vandaan 
komt). De toepassingsmogelijkheden van deze relaties voor analyse van de 
Nederlandse economie is kwestieus. 

 
RAEM 3.0 

Het model RAEM (Ruimtelijk Algemeen EvenwichtsModel, zie Thissen, 2005 en 
Ivanova e.a., 2007) is een ‘spatial computable general equilibrium model’ 
(SCGE) voor Nederland op het ruimtelijke schaalniveau van COROP regio’s. 
COROP regio’s zijn aggregaten van een beperkt aantal gemeenten die 
gezamenlijk optellen tot provincies. Er zijn in Nederland op dit moment 40 
COROP regio’s. Het model volgt de micro-economische traditie van de Nieuwe 
Economische Geografie en bevat regionale productie, consumptie, handel en 
pendel. Productie is verdeeld over 15 sectoren in de economie. Versie 3.0 gaat 
voorts uit van een open economie, inclusief Nederlandse handel met de EU en 
met de rest van de wereld. Het model bevat expliciete modellering van 
arbeidsmigratie en pendel, evenals grondgebruik naar grondtype. De 
kapitaalvoorraad in het model bestaat uit interregionaal mobiele alsmede sector- 
en regiospecifieke niet-mobiele delen. RAEM 3.0 bevat tevens een uitgewerkte 
overheidssector, waarin de belangrijkste typen belastingen en subsidies zijn 
opgenomen. Het model werkt dynamisch met verschillende tijdsperioden die aan 
elkaar verbonden zijn via investeringsbeslissingen van bedrijven.  

 
Geïntegreerd DRAM- en input-output model 

DRAM (DRAM Dutch Regionalized Agricultural Model, zie Helming, 2005) is een 
agrarisch, niet-lineair programmeermodel met een gedetailleerde weergave van 
grondgebruik en diverse productietechnologieën in de Nederlandse landbouw. 
DRAM is een partieel evenwichtsmodel en geeft louter de aanbodkant van de 
landbouwmarkt weer. Het model berekent de benodigde hoeveelheden 
productiefactoren grond, arbeid en intermediaire goederen om productiekosten te 
minimaliseren voor een bepaalde hoeveelheid output. Deze hoeveelheden 
worden op statische wijze berekend; de optimale combinatie van 
productiefactoren wordt voor specifieke tijdsperioden vastgesteld. DRAM heeft 
een ruimtelijk schaalniveau dat lager ligt dan COROP regio’s. Het detailniveau 
van de ruimtelijke disaggregatie geeft mogelijkheid tot gedetailleerde analyse van 
agrarisch grondgebruik. 

 
REGINA 

REGINA (a model of economic growth prospects for dutch regions, zie Koops en 
Muskens, 2005) is een regionaal econometrisch model dat verschillen in 
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economische groei van Nederlandse regio’s verklaart uit verscheidene 
regiospecifieke kenmerken zoals arbeidsaanbod, agglomeratie-effecten, 
bereikbaarheid en de nabijheid tot mainports. Het model vertaalt lange termijn 
nationale economische groeiverwachtingen naar regionale groeiperspectieven op 
COROP niveau. 
 

MOBILEC 
Dit model behelst een gecombineerd systeem van grondgebruik, economie en 
transport voor Nederland. MOBILEC (MOBILIty and EConomy, zie Van de 
Vooren, 2005) is een aangepast neoklassiek groeimodel waarin mobiliteit van 
productiefactoren één van de belangrijkste eigenschappen is. Het model is 
opgesteld om de invloed van veranderingen in vervoersinfrastructuur op 
regionaal-economische groei in te schatten. Het model is dynamisch en gebruikt 
daarbij tijdstappen van steeds 3 jaar. De huidige ruimtelijke schaal is die van 40 
COROP regio’s. Het model bevat een woningmarkt en een arbeidsmarkt. 
Vestigingsbeslissingen van personen en bedrijven worden gemodelleerd met 
gebruikmaking van het discrete keuze raamwerk. Dergelijke keuzes zijn 
gebaseerd op het aantal banen, bevolking en bereikbaarheid. MOBILEC doet 
geen aannames omtrent marktevenwicht en leidt geen prijzen af voor 
onderscheiden goederen en diensten. Het model volgt de traditie van fysieke 
LUTI (Land Use and Transport Interaction) modellen en werkt derhalve met 
hoeveelheden zoals het aantal mensen, de woningvoorraad en het aantal 
bedrijven en niet met monetaire variabelen die gebruikelijk zijn bij economische 
modellen. 
 
TIGRIS 
TIGRIS (Transport Infrastructure Land-use Interaction Simulation model zie Rand 
Europe e.a., 2003) is een geïntegreerd grondgebruik- en transportmodel (LUTI; 
zie model hiervoor) voor Nederland. De basis is een dynamisch interactie- en 
allocatiemodel voor grondgebruik, mobiliteit en congestie. Het model bevat een 
gedetailleerde weergave van de woningmarkt en vestigingsbeslissingen van 
bedrijven en huishoudens. Huishoudens beslissen bovendien afzonderlijk over 
de locatie van hun werk. Deze beslissingen worden op eenvoudige wijze 
gemodelleerd met gebruikmaking van graviteitmethodologie. Dit is in de traditie 
van LUTI-modellen. Het belangrijkste nadelen van dit type model is dat ze niet 
zijn gebaseerd op micro-economische gedragstheorie. Het grondgebruikdeel van 
het model is verbonden met een gedetailleerd vervoersnetwerkmodel dat 
vervoersstromen in evenwicht berekent op alle verbindingen in het netwerk, 
waarbij als input herkomst-bestemming combinaties worden genomen. 

INPUT-OUTPUT ANALYSE 
Het economisch effect van het beperken dan wel stimuleren van economische 
sectoren kan ook becijferd worden met (multiregionale) input-output analyse. 
Mogelijk zouden met additionele aannamen ook vereenvoudigde 
beleidsmaatregelen op hun economische effecten doorgerekend kunnen worden, 
bijvoorbeeld differentiatie met betrekking tot zoet-zoutgradiënten. In een input-
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output (IO) tabel staan de onderlinge handelsrelaties tussen verschillende 
economische sectoren beschreven. Per economische sector is met een IO-tabel 
bekend hoeveel wordt verbruikt voor het realiseren van productie en waar deze 
input wordt ingekocht. Tegelijkertijd is per economische sector bekend wat er 
geproduceerd wordt en aan wie de goederen en diensten worden geleverd. 
Krimp of groei van een sector heeft ook gevolgen voor de toeleveranciers en 
afnemers van deze sector. Dit effect kan met behulp van multipliers berekend 
worden. Zo kunnen de totale bruto effecten van het inkrimpen of groeien van een 
specifieke sector worden doorgerekend.  
 
De uitkomsten kunnen worden uitgedrukt in toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid. Leontief-multipliers worden gebruikt voor de achterwaartse 
effecten en Ghosh-multipliers voor de voorwaartse effecten. De achterwaartse 
effecten zijn de effecten die bij toeleveranciers van de economische sector(en) 
optreden, voorwaartse effecten zijn de effecten die optreden bij afnemers. Als er 
in de IO-tabel onderscheid wordt gemaakt naar regio, dan spreken we van een 
multiregionale IO-tabel. Door het waddengebied te specificeren in een nationale 
IO-tabel, is het mogelijk om de achterwaartse en voorwaartse effecten voor het 
waddengebied te analyseren. Stel dat bijvoorbeeld een kwart van de landbouw in 
het waddengebied verdwijnt, dan is met behulp van IO-analyse te berekenen wat 
dit voor gevolgen heeft voor andere sectoren in het waddengebied en 
daarbuiten. Nederlandse toepassingen van IO-analyse zijn te vinden in 
bijvoorbeeld Oosterhaven (1981 en 2001). 
 
Een belangrijk voordeel van IO-analyse is dat het gaat om een praktische 
aanpak met uitvoerige statistische basis op een zeer laag ruimtelijk 
schaalniveau. Een nadeel is dat enkele sterke aannames moeten worden 
gedaan. Er wordt bijvoorbeeld uit gegaan van volledige aanpassing van vraag- 
aanbodfactoren, en van lineaire handelsrelaties. Veranderingen in vraag en 
output worden volledig en zonder aanpassing van de prijzen doorgegeven aan 
toeleveranciers en afnemers. Verder wordt uitgegaan van volledige onderlinge 
substitueerbaarheid van alle inputs. Voorwaartse effecten zijn over het algemeen 
lastig te berekenen. Het resultaat van IO-analyse voor een gebied is over het 
algemeen een toe- of afname van de vraag naar arbeid gebaseerd op sectorale 
handelsrelaties. Er vindt geen terugkoppeling plaats met het arbeidsaanbod of 
andere economische markten. 
 
 
2.4. Klimaatadaptatie 
 
De effecten van klimaatverandering hebben betrekking op collectieve goederen, 
zoals bescherming tegen overstromingen, drinkwatervoorziening en natuur. Deze 
zijn natuurlijk uiterst relevant voor het waddengebied. Dit betekent dat er een 
belangrijke rol is weggelegd voor de overheid, die daarbij voor beleidskeuzes 
wordt gesteld. Veelal wordt met behulp van kosten-baten analyse de meest 
gewenste beleidsmaatregel vastgesteld (zie sectie 3). In het navolgende wordt 
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aandacht besteed aan bescherming tegen overstroming (zie Eijgenraam, 2005). 
Economische afwegingen met betrekking tot overstromingen gaan uit van 
overstromingsrisico, dat wil zeggen het product van de overstromingskans en de 
overstromingsschade. In 1960 zijn, naar aanleiding van de watersnoodramp in 
Zeeland van 1953, normen opgesteld voor overstromingskansen 
(Deltacommissie, 1960). Daarbij is voor het waddengebied een risiconorm van 1 
op 4000 vastgesteld. Dit betekent dat de waterkeringen in het waddengebied een 
hoogwaterstand die zich eens in de 4000 jaar voordoet, moeten kunnen 
weerstaan. 

 
Door klimaatverandering stijgt bij dezelfde waterkeringhoogte de 
overstromingskans, al is het momenteel nog moeilijk vast te 
stellen in welke mate (Klijn e.a., 2007). Recentelijk is daarom 
een herdefiniëring van de risico normen voorgesteld 
(Deltacommissie, 2008).  
Omdat in economisch perspectief klimaatverandering een 
toekomstige welvaartsdaling inhoudt (door toename van zowel 
kansen als schade), wordt het totaal van alle mogelijke 
overstromingskosten van klimaatverandering geminimaliseerd. 
Deze kosten bestaan uit (Eijgenraam, 2005): 

• Kans op overstroming in combinatie met de kosten van overstroming  
• Kosten van verlaging van overstromingskans 

 
Er doen zich bij de bepaling van de kosten kennislacunes voor die berusten op 
meetproblemen. De belangrijkste is de ontwikkeling van overstromingskansen, 
vooral de snelheid waarmee overstromingskansen zich wijzigen. 
Klimaatverandering is een non-lineair systeem met vele en complexe mee- en 
terugkoppelingseffecten, wat leidt tot grote wetenschappelijke onzekerheden met 
betrekking tot de inschatting van overstromingskansen (Klijn e.a., 2007).  
 
De kosten van overstromingen, alsmede van bescherming tegen overstroming, 
hangen samen met de aard en snelheid van klimaatverandering. Deze zijn door 
het KNMI in de KNMI’06-scenario’s vastgelegd in vier scenario’s tot 2100 (KNMI, 
2006). Uitgaande van 2, respectievelijk 4 graden worden hierin gemiddelde 
wereldwijde temperatuurstijging, veranderingen in zomer- en winterweer, wind en 
zeespiegelstijging in Nederland voorspeld. Verder worden de kosten van 
overstromingen beïnvloed door economische groei en overheidsfinanciën. Hoe 
sneller de economie groeit, hoe groter de potentiële schade van overstroming 
(en verzilting). Zeker op lange termijn is het lastig te voorspellen hoe hoog de 
economische groei zal zijn. De economische scenario’s van het Centraal 
Planbureau tot 2040 worden hierbij gebruikt (zie Huizinga en Smid, 2004 en 
CPB/RPB/MNP, 2006). Ter illustratie: worden de verwachte gemiddelde 
groeipercentages uit de CPB-scenario’s geëxtrapoleerd naar 2100, dan 
resulteert een economie die tot 10,7 maal zo groot als in 2002. 
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De verwachte schade van overstromingen kan worden berekend met de Schade- 
en Slachtoffer Module van het Hoogwater Informatie Systeem (HIS-SSM) van 
Rijkswaterstaat (2007). Fysieke schade, bedrijfsuitval en indirecte schade zijn de 
belangrijkste kostenposten. De module berekent op basis van specifieke 
overstromingsscenario’s de schade gebaseerd op stijgsnelheid, stroomsnelheid 
en maximale diepte van de waterstand in overstroomd gebied (Jonkhoff e.a., 
2008). Op grond hiervan kunnen ook beveiligingsmaatregelen worden 
doorgerekend op hun effecten op de schade van overstromingen. Nader 
onderzoek op dit terrein is dringend gewenst. In dit verband dient niet alleen 
aandacht te worden besteed aan de directe effecten, maar ook aan de indirecte, 
zoals de daling van de woningwaarde, de effecten van herstelinvesteringen, 
lange termijn effecten op de regionaal-economische groei, etc. 
Uiteraard vormt overstroming niet de enige bedreiging die uitgaat van 
klimaatverandering. In landbouwgebieden is ook verzilting potentieel een groot 
probleem. Monetarisering van verziltingschade is nog een nagenoeg 
onontgonnen terrein. Regionale gevolgen van verzilting op basis van diverse 
KNMI-scenario’s kunnen worden doorgerekend met het model MOCDENS3D 
van Deltares (Jonkhoff e.a., 2008). Het voordeel van dit model is dat kan worden 
gemodelleerd op een zeer laag ruimtelijk schaalniveau. De samenhang met zoet-
zoutgradiënten is hierbij evident. Het vaststellen van schade aan 
landbouwgewassen verdient hierbij nog nadere aandacht. 
 
 
Kennislacunes 
 
Uit het voorgaande volgt dat een breed scala van modellen in principe 
beschikbaar is om de boven gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Geen 
van de modellen is echter pasklaar voor toepassing op sociaal-economische 
problemen in het waddengebied. Bovendien kent ieder model een aantal sterke 
en zwakke punten. Dit betekent dat in geval van concrete vraagstellingen niet 
alleen een keuze uit het aanbod van modellen gemaakt dient te worden, maar 
ook dat het gekozen model (of de gekozen modellen) aangepast zal moeten 
worden aan de specifieke vraagstelling. Bovendien zullen er data verzameld 
moeten worden, omdat op het gewenste schaalniveau gegevens niet 
beschikbaar zijn. Voor een integrale doorberekening van te verwachten effecten 
ligt het voor de hand de te gebruiken economische modellen te koppelen aan 
modellen op het terrein van het ecosysteem, klimaatscenario’s, etc. 
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3. Ecologie en economie  
 
    
3.1 Het Ecologisch-Economische systeem 
 
Het waddengebied heeft een groot aantal fysische en ecologische (gemakshalve 
gezamenlijk aangeduid als ecologische) functies, die een veelheid aan zeer 
uiteenlopende waarden genereren. Het is gebruikelijk de functies in te delen naar 
de twee hoofdcategorieën van waarden die zij genereren: gebruiks- en niet-
gebruikswaarden (zie bijvoorbeeld Randall, 1991). Gebruikswaarden vloeien 
voort uit het gebruik van het waddengebied voor productie- en 
consumptiedoeleinden3, bijvoorbeeld vis, gas en olie, bescherming tegen 
overstroming door de kwelders, etc. 
 
Niet-gebruikswaarden worden ontleend aan het pure bestaan van het 
waddengebied, zonder dat er sprake is van consumptie of productie. Er wordt 
doorgaans een onderscheid gemaakt tussen bestaanswaarde, bequest value, 
altruïsme en optie waarde. Bestaanswaarden vloeien voort uit het pure 
(voort)bestaan van het waddengebied: we vinden dat het waddengebied een 
onlosmakelijk deel uitmaakt van het Nederlandse erfgoed. Wanneer hierbij 
speciaal gedacht wordt aan het nageslacht spreekt men van bequest value of 
nalatenschap waarde. In geval men het belang (welzijn) van tijdgenoten op het 
oog heeft, wordt van altruïsme gesproken. Bij optiewaarde gaat het om gebruik in 
de toekomst, bijvoorbeeld toekomstige natuurbeleving in het waddengebied. 
 
Kenmerkend voor de functies van het waddengebied is dat zij op complexe wijze 
met elkaar verbonden zijn. Zo produceert de landschapsfunctie in samenhang 
met de ecologische functies een toeristisch product. De ecologische functies van 
het waddengebied vormen met de aanwezige economische activiteiten een 
ecologisch-economisch (E-E) systeem.4 Dit betekent dat verandering van een 
ecologische functie of economische activiteit kan leiden tot een keten van 
reacties door het gehele E-E systeem met daarin diverse terugkoppelingen 
(feed-backs). Bijvoorbeeld, schelpdiervisserij is van invloed op het vogelbestand, 
wat gevolgen heeft voor zowel gebruikswaarden (zoals huidige eigen 
natuurbeleving) als niet-gebruikswaarden. De effecten op de gebruiks- en niet-
gebruikswaarden kunnen op hun beurt weer gevolgen hebben op de ontwikkeling 
van recreatie en toerisme met gevolgen voor de consumptie van schelpdieren in 
het waddengebied.  
 
                                                 
3  Consumptie en productie moeten hier in ruime zin verstaan worden, dat wil zeggen dat 
zij ook niet- materiële consumptie en productie omvatten, zoals de beleving van landschappelijke 
schoonheid of van de vogelwereld (niet-materiële consumptie). De productie van films en boeken 
over de rijkdommen van het waddengebied kunnen als niet-materiële productie beschouwd 
worden. In de literatuur wordt in dit verband soms de term niet-consumptieve gebruikswaarde 
gehanteerd (Johansson, 2000).  
4  Het economische subsysteem moet hier in ruime zin opgevat worden, dat wil zeggen, 
dat het geacht wordt alle welzijnsaspecten te omvatten, ook sociale en culturele. 
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Typerend voor de functies van het E-E systeem is dat een bepaald gevolg, 
bijvoorbeeld de achteruitgang van de vogelstand, door meerdere functies 
beïnvloed kan worden, die elkaar kunnen versterken of elkaar kunnen 
compenseren. Zo wordt de vogelstand niet alleen beïnvloed door de aantasting 
van de voedselvoorraad door de visserij, maar ook door factoren als de 
waterkwaliteit en weersinvloeden. Bovendien kunnen de effecten zich met 
verschillende vertragingen voordoen. Bijvoorbeeld aantasting van de 
voedselvoorraad kan zich pas na verloop van tijd vertalen in effecten op het 
vogelbestand dat in een veel later stadium leidt tot effecten op recreatie en 
toerisme. Bovendien zijn de effecten vaak niet proportioneel, dat wil zeggen dat 
een kleine interruptie van een bepaalde functie tot grote veranderingen in andere 
functies kan leiden. 
 
 
Kennislacunes 
 
De kennis van het E-E systeem is in vele opzichten nog uiterst gebrekkig. Dit 
geldt  voor ieder van de subsystemen, maar vooral ook voor de interactie tussen 
beide subsystemen. Veel van de relaties binnen het ecologische subsysteem zijn 
nog onbekend of slechts gedeeltelijk bekend. Soortgelijke opmerkingen gelden 
ten aanzien van het economische subsysteem (zie sectie 2, in het bijzonder 2.3). 
Wanneer de subsysteem relaties onbekend zijn, zijn ook de systeem relaties 
onbekend. Van vele E-E systeem relaties zijn noch de richtingen, noch de tekens 
van de effecten bekend, laat staan de ordes van grootte. 
De volgende onderzoeksthema’s dienen zich aan: 

- Onderzoek naar de niet-gebruikswaarden van het waddengebied als 
geheel en van onderdelen ervan. In dit verband dient zich op de eerste 
plaats de Waddenzee aan met haar rijkdom aan platen, kwelders, flora en 
fauna en de bijzondere positie die zij inneemt met betrekking tot de 
vogeltrek. In de conflicten tussen ecologie en economie spelen niet-
gebruikswaarden herhaaldelijk een rol. Ook van andere onderdelen van 
het waddengebied, zoals het karakteristieke kustgebied, ontbreekt elke 
kennis van de niet-gebruikswaarden nagenoeg. Hier liggen belangrijke 
dwarsverbanden met vragen uit zowel de ecologie als de cultuurhistorie. 

- Onderzoek naar de gebruikswaarden, zowel de consumptieve als 
productieve. Van speciaal belang zijn de gebruikswaarden van functies 
die ten grondslag liggen aan de belangrijkste vormen van 
werkgelegenheid, vooral recreatie en toerisme. Daarnaast is met het oog 
op de leefbaarheid onderzoek naar de woonfunctie van groot belang. 
Echter, ook diverse andere gebruikswaarden zoals met betrekking tot 
diverse vormen van visserij zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. 

Voor het maken van afwegingen is de (gemakkelijke) beschikbaarheid van 
systematisch verzamelde en gestandaardiseerd gemeten gegevens van 
onschatbare waarde. Deze gegevens vormen de basis voor de waardering die in 
veel politieke discussies en belangen conflicten centraal staan. Het ecologische 
domein is hierbij relatief het best bedeeld: economische en sociologische 
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gegevens blijven in de praktijk ver achter.5 Voor waardering zijn verschillende 
methoden beschikbaar. Voor het waddengebied zijn in het bijzonder 
economische waarderingsmethoden onderbenut; reden waarom we daar 
hieronder nader op ingaan.  
 
 
3.2. Waarderingsmethoden 
 
Bij het maken van maatschappelijke afwegingen is het cruciaal om zoveel 
mogelijk effecten op één noemer te brengen. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van eenvoudige multi-criteria analyse technieken. Deze zijn bijvoorbeeld 
standaard in de m.e.r. Een andere methode is de maatschappelijke kosten-baten 
analyse (MKBA). De MKBA heeft belangrijke merites als denkkader voor de 
analyse van beleidsproblemen in het waddengebied, waar deze methode nog 
niet is toegepast. 
 
In deze sectie zullen een aantal methoden besproken worden die gebruikt 
kunnen worden om de bovengenoemde thema’s te onderzoeken. Deze 
methoden worden ingedeeld in directe en indirecte. Bij de eerste categorie wordt 
de waarde afgeleid uit de prijs van een aan een natuur of milieugoed gerelateerd 
goed dat via de markt verhandeld wordt. Zo geeft het prijsverschil tussen twee 
identieke huizen, waarvan het ene uitzicht heeft op de Waddenzee en het andere 
niet, de bijdrage van de Waddenzee aan woongenot, uitgedrukt in euro’s. De 
directe methoden leiden de prijs af via surveys. Opgemerkt dient te worden dat 
met behulp van de indirecte methodes alleen gebruikswaarden in euro’s 
uitgedrukt kunnen worden; met behulp van de directe methode kan dit voor 
zowel de gebruiks-  als niet- gebruikswaarden.  
 
 

(i) Indirecte methoden. 
 
Tot de indirecte methoden behoren6 

- De travel cost methode. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt om de 
prijs te bepalen voor recreatieve en toeristische doeleinden. De methode 
is gebaseerd op de veronderstelling dat bezoekers moeten reizen om hun 
bestemming (waddengebied) te bereiken en daarvoor kosten moeten 
maken, in tijd en geld. Bovendien zijn er kosten verbonden aan het verblijf 
ter plekke. De travel cost methode berekent de waarde in euro’s op basis 
van het totaal aan gemaakte kosten.  

                                                 
5  Ter bepaling van de economische waarde van het waddengebied kan geput worden uit 
een rijke internationale literatuur. Zie bijvoorbeeld Woodward en Wui (2001), Brander e.a. (2006), 
Ghermandi e.a. (2008) en het special issue Biodiversity and Policy, Ecological Economics (2008), 
vol. 67 (zie  Nunes en Nijkamp (2008) voor een overzicht van dit special issue). 
6  Opgemerkt zij dat hier alleen die methoden vermeld worden die gebruikt kunnen worden 
bij de vaststelling van prijzen van natuur en milieugoederen in het waddengebied. 
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- Het hedonische prijs model. Deze methode is gebaseerd op de 
veronderstelling dat ieder goed een bundel van karakteristieken vormt, die 
gezamenlijk de prijs van het betreffende goed bepalen. In het geval van 
een huis zijn de karakteristieken de structurele kenmerken, zoals het 
aantal kamers, de ouderdom, de buurtkenmerken (bijvoorbeeld de 
nabijheid van voorzieningen) en milieukenmerken (bijvoorbeeld de 
nabijheid van de Waddenzee). Via econometrische technieken is het 
mogelijk de bijdragen van de afzonderlijke karakteristieken aan de totale 
prijs vast te stellen en aldus de bijdrage van bijvoorbeeld de nabijheid tot 
de Waddenzee op woongenot te bepalen. 

- Vervangende productie methode. Het waddengebied produceert inputs 
voor de productie en consumptie van een veelheid van uiteenlopende 
goederen. Zo is het  de kraamkamer van vele vissoorten en biedt het 
bescherming tegen overstroming van het achterliggende vasteland. Om 
deze waarden vast te stellen kan gebruik gemaakt worden van de 
vervangende productie methode. Deze methode komt in essentie neer op 
de berekening van de extra kosten die gemaakt zouden moeten worden, 
indien deze inputs niet door het waddengebied geleverd zouden worden 
Zo kan de prijs van beschermende functie van de eilanden, platen en 
kwelders afgeleid worden uit het verschil in kosten van de aanleg van 
dijken in geval het achterliggende vaste land direct blootgesteld zou zijn 
aan de Noordzee en de huidige kosten van dijkaanleg en -onderhoud.  

 
 

(ii) Directe of stated preference methode. 
 
Wanneer er geen via de markt verhandelde goederen zijn waaraan het gebruik 
van een natuur of milieugoed gekoppeld kan worden, zoals in het geval van niet- 
gebruikswaarden, of wanneer er geen data beschikbaar zijn ten aanzien van 
gekoppelde markt- en natuur- of milieugoederen, dan zal de prijs van het natuur- 
of milieugoed via een survey onder een populatie van belanghebbenden 
vastgesteld moeten worden.7 Kenmerkend voor de indirecte methode is dat de 
betalingsbereidheid (willingness-to-pay oftwel wtp) niet afgeleid wordt uit feitelijk 
gedrag van individuen, doch uit verklaringen ten aanzien van hun waardering in 
euro’s van het betreffende milieu- of natuurgoed (stated preferences). De meest 
bekende methode is Contingent Valuation (CV), (zie bijvoorbeeld Shechter, 2000 
voor een inleidende beschouwing). Voorwaarden voor het doen van CV- 
onderzoek zijn de volgende: 
 

1. De overheid beschouwt de gemeten preferenties van individuen als zijnde 
de maatschappelijk relevante preferenties. 

2. De preferentiestructuur van de huidige generaties zijn representatief voor 
toekomstige generaties. 

                                                 
7  Het survey onderzoek vindt meestal plaats via een steekproef uit de populatie van 
belanghebbenden.  
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3. Uitkomsten van CV-onderzoek zijn alleen dan zinvol als respondenten 
begrijpen wat de milieu- of natuurverandering inhoudt. 

4. De CV-methode is alleen dan zinvol als het gaat om kleinere, omkeerbare  
milieu- of natuurveranderingen waar de respondent zich mede 
verantwoordelijk voor voelt 

 
Het voorgaande houdt in dat onzekere, grootschalige, langdurige, moeilijk 
waarneembare en grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering, 
voorlopig niet moeten worden aangepakt met CV-onderzoek. 
 
In aanvulling op het bovenstaande zouden de NOAA  richtlijnen (Arrow e.a., 
1993) gehanteerd dienen te worden. Bovendien dient nagegaan te worden of het 
gekozen referendum formaat (vragen die met ja of nee beantwoord worden) 
valide is. Verder dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen 
 

1. Pas face-to-face interviews toe en gebruik pretesting in focus groepen. 
2. Gebruik een conservatief ontwerp van de survey. 
3. Vraag alleen naar willingness-to-pay en niet naar de verlangde 

compensatie (willingness-to-accept). 
4. Pas een dichotoom keuze experiment toe in de vorm van een referendum, 

maar test ook op validiteit via andere institutionele contexten. 
5. Vraag door waarom respondenten niet mee willen doen aan de survey of 

vragen niet willen beantwoorden. 
6. Voeg follow-up vragen toe om ja en nee vragen verder te onderzoeken 
7. Maak respondenten bewust van de bestedingsbeperkingen van hun 

inkomen  
8. Test op de gevolgen van het tonen van foto’s om de ingreep te illustreren. 
9. Maak kruistabellen van de uitkomsten van betalingsbereidheid en 

inkomen, eerdere ervaring met het milieu- of natuurgoed, attitudes t.o.v. 
het milieu en de natuur, attitudes t.o.v. het bedrijfsleven, afstand naar de 
site waar de ingreep plaats vindt, geloofwaardigheid van de 
gepresenteerde scenario’s bij de respondent, etc. 

 
 
3.3. CV-studies in het waddengebied 
 
Er zijn in Nederland relatief weinig CV-studies verricht (Wierstra e.a., 1996; 
Ruijgrok e.a., 2004). Voor zover het gaat om serieuze studies (met een 
verantwoord design en een aselecte steekproef) zijn er voor het waddengebied, 
voor zover bekend, slechts twee studies uitgevoerd. 
 
In Wierstra e.a. (1996) werd de betalingsbereidheid onderzocht van 
Nederlanders (n=225) met betrekking tot de bescherming van het door erosie 
geteisterde eiland Rottummeroog. In een kunstmatig scenario werd de vraag aan 
respondent voorgesteld of hij/zij het teloorgaan van het eiland wilde voorkomen 
door additionele maatregelen van Rijkswaterstaat. In Geurts en Van der Veen 
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(2001) werd deze studie uitgebreid tot een two-wave panel studie (n=225+75) 
door ook de temporele stabiliteit van de antwoorden te testen. De resultaten 
lieten zien dat de antwoorden wel betrouwbaar waren maar dat de validiteit niet 
voldoende was. De temporele stabiliteit van de antwoorden was problematisch. 
 
In Polomé e.a. (2006) werd een geheel ander probleem binnen de Waddenzee 
onderzocht. Er werd nagegaan of het mogelijk was om meerdere delen van de 
Waddenzee in de buurt van Wieringermeer in de originele staat te herstellen met 
vele positieve gevolgen voor de vogelstand. Via een keuze experiment werden 
tot 10 sites aan de 602 respondenten voorgelegd. Kern van het experiment was 
om te onderzoeken of de typisch Amerikaanse institutionele context van vragen 
stellen via een referendum (zie hierboven) ook invloed zou hebben op de 
antwoorden. De hypothese was dat een referendum in Nederland een verkeerd 
middel is om personen te ondervragen, omdat het vaak gaat om “belaste” 
onderwerpen. Op alternatieven die meer passen bij de Europese situatie 
(opiniemeting, donatie, consultatie) werden de respondenten daartoe 
ondervraagd. Het resultaat was dat de betalingsbereidheid significant samenhing 
met de context die aangeboden werd. 
 
 
3.4. Payment for Environmental Services en de Waddenzee problematiek 
 
Er is een groeiende literatuur over Payment for Environmental Services (PES) 
waarin de baten van bescherming van een natuur- of milieugoed wordt 
voorgelegd aan een groep van de bevolking die daarvan profiteert (Daily, 1997; 
Wuenscher e.a., 2008). Het niet uitvoeren van bepaalde acties leidt tot kosten of 
verliezen bij een groep, die gecompenseerd kan worden door anderen die 
daarvan profiteren. Nagegaan wordt of er sprake is van een win-win situatie. De 
CV-methode kan hierbij worden gebruikt. Dit simpele schema (Pagiola, 2003) 
kan wellicht toegepast worden op de Waddenzee problematiek, bijvoorbeeld 
verbod op de kokkelvisserij levert voor de sector kosten op, maar baten voor 
toeristen die van een ongerepte natuur willen genieten.  
 
 
3.5. Natuurwaarde indicator 
 
Onderbelicht in de literatuur is dat de toepassing van de CV-methode twee 
belangrijke praktische bezwaren heeft. Het eerste is dat er vaak niet genoeg 
budget is om de monetarisering van natuureffecten serieus te onderzoeken, 
zoals boven beschreven. Een tweede bezwaar is dat de overtuigingskracht en 
interpretatie van de gemonetariseerde natuureffecten voor niet economen 
onduidelijk is. Als alternatief wordt voorgesteld om in dergelijke omstandigheden 
gebruik te maken van de Lokale Natuurwaarde Indicator (NIL). 
 
Het alternatief betekent dat wordt voorgesteld om - binnen het MKBA denkkader  
- gebruik te maken van de MCA-techniek en dan met name van 
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gestandaardiseerd gemeten systematische indices. Voor biodiversiteitseffecten 
kan gebruik gemaakt worden van de “Soorten Gewogen Natuurwaarde Indicator” 
(NISG) en de Lokale Natuurwaarde Indicator (NIL).  De werkwijze wordt hieronder 
globaal beschreven.8.  
 
Voor de bepaling van de NISG is het nodig eerst de lokale Natuurwaarde Indicator 
(NIL) vast te stellen. Meting van de NIL is eenvoudig (bijvoorbeeld op basis van 
m.e.r.-gegevens). Van elk ecosysteem is aan te geven welke (karakteristieke) 
soorten daarin kunnen c.q. horen voor te komen als het ecosysteem in studie 
van goede kwaliteit. Het Handboek Natuurdoeltypen (Bal e.a., 2001) kan hiervoor 
als uitgangspunt dienen. Het aantal soorten dat voorkomt is een maat voor de 
kwaliteit van een ecosysteem. We geven de kwaliteit weer als een percentage of 
aandeel van alle idealiter voorkomende soorten in een bepaald gebied. Bal e.a. 
(2001) geeft aan bij welk percentage lokaal gesproken kan worden van een goed 
ontwikkeld type. Tabel 3 laat ter illustratie voor een aantal relevante scenario’s 
zien hoeveel kwaliteitspunten (absoluut en gemiddeld) er verdeeld zouden zijn.  
 
 
Tabel 3. Voorbeeldscores van de Lokale Natuurwaarde Indicator (NIL ). 
 Som van 

Natuurwaarde 
Natuurwaarde 

gemiddelde hectare 
Natuur + Landbouw 
Nederland (bestaand) 1.517.000 0,58 

Land-EHS (bestaand) 387.000 0,72 
Land-EHS (bij bereiken van 
beoogde kwaliteitniveaus) 581.000 1,08 

 
 
 
Wanneer we niet één maar meerdere ecosystemen beschouwen en als we de 
NIL van verschillende ecosystemen wegen door soortenrijke systemen zwaarder 
te wegen dan soortenarme, dan hebben we een indicator die goed ontwikkelde 
overall systemen  waardeert boven slecht ontwikkelde en die soortenrijke natuur 
waardeert boven soortenarme natuur. Deze indicator is  de NISG.  
 
Over de relevantie van een dergelijke extra beoordelingscriterium is een tamelijk 
brede consensus. De precieze weging van soortenrijke ecosystemen ten 
opzichte van soortenarmere is echter niet ‘zomaar’ voorhanden. Hiertoe kan de 
volgende procedure worden gevolgd. De soortenrijkheid van een ecosysteem 
wordt bepaald via het standaardwerk Handboek Natuurdoeltypen. Het handboek 
werkt met ongeveer 1000 soorten, de helft flora, de helft fauna. Met een 
wegingsfactor wordt verschil aangebracht tussen het belang van de verschillende 
ecosystemen.  
In Tabel 4 is een voorbeeld gegeven. 
                                                 
8  Deze werkwijze is recentelijk voor terrestische natuur uitgewerkt als aanvulling op de 
OEI leidraad� (Sijtsma e.a., 2009) 
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Tabel 4. Voorbeeldscores van de Soort gewogen Natuurwaarde Indicator (NISG) 
 Som van 

Natuurwaarde 
Natuurwaarde 

gemiddelde hectare 
Natuur + Landbouw 
Nederland (bestaand) 875.000 0,33 

Land-EHS (bestaand) 423.000 0,79 
Land-EHS (bij bereiken van 
beoogde kwaliteitniveaus)  657.000 1,23 

 
 
3.6. Beleidsevaluatie: Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)  
 
Uit de voorgaande sectie volgt dat interventies in het waddengebied E-E systeem 
kunnen leiden tot een veelheid van kettingreacties met terugkoppelingen. Dit is 
een complicerende factor voor de ontwikkeling en het beleid. Hoewel er een 
veelheid aan wet- en regelgeving bestaat met betrekking tot het beleid in de 
vorm van  Europese en nationale natuurwetgeving (zoals de Vogel (EU, 1979) en 
Habitat Richtlijn (EU, 1992)), milieuregelgeving (zoals de Kaderrichtlijn Water 
(EU, 2000)), alsmede ten aanzien van de ruimtelijke ordening (zoals de PKB 
2007), zijn diverse interventies omgeven met een hoge mate van onzekerheid 
voor wat betreft de effecten, met als gevolg belangenconflicten en juridische 
procedures.9 Kenmerkend voor de belangenconflicten zijn de verschillen in 
beoordeling ten aanzien van de aard en omvang van de positieve en negatieve 
effecten van de interventie voor de verschillende functies in het E-E systeem. 
 
Een belangrijk beleids- en beslissingsondersteunend instrument voor de 
beoordeling van het al of niet toelaatbaar zijn van interventies in het 
waddengebied, is maatschappelijke kosten -baten analyse (MKBA). Wereldwijd 
wordt MKBA toegepast bij een veelheid van zeer verschillende soorten 
beleidsinterventies (zie bijvoorbeeld Hanley en Spash, 1994; Pearce, 1998; 
Hanley, 2000 voor overzichten). In het navolgende zal een korte beschrijving van 
een MKBA worden gepresenteerd, waarbij het verbod op kokkelvissen in de 
Waddenzee ter illustratie zal dienen. De volgende stappen kunnen worden 
onderscheiden in de uitvoering van een MKBA.10 
 
 
                                                 
9  Globaal gesteld, geldt ten aanzien van de Waddenzee natuurbescherming als 
hoofddoelstelling. Economisch medegebruik is slechts dan geoorloofd, als er geen significante 
negatieve effecten op de hoofddoelstelling te verwachten zijn. Ten aanzien van het 
waddengebied, exclusief de Waddenzee, geldt dat vele gebieden zijn aangewezen als 
natuurgebieden met alle beperkingen ten aanzien van economisch medegebruik van dien. Voor 
wat betreft de overige gebieden is de externe werking relevant, dat wil zeggen, dat interventies 
alleen dan zijn toegestaan als er geen significante negatieve effecten op de Waddenzee en de 
natuurgebieden te verwachten zijn.  
10  Dit overzicht is gedeeltelijk gebaseerd op Hanley (2000). 
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i. Beschrijving van de interventie en de gevolgen ervan in fysieke termen 
voor de populatie van belanghebbenden 

 
De basis voor een MKBA wordt gevormd door een gedetailleerde beschrijving 
van de interventie en de gevolgen ervan in fysieke termen. In dit verband is op 
de eerste plaats van belang een gedetailleerde beschrijving van de effecten in de 
vorm van de re-allocatie van middelen die met de interventie gepaard gaan. In 
het geval van beëindiging van de kokkelvisserij betekent de re-allocatie enerzijds 
verlies aan kokkelvangsten en anderzijds verbetering van het eco-subsysteem 
vanwege beëindiging van bodemberoering en verbetering van de 
voedselvoorraad voor foeragerende vogels.  
 
Op de tweede plaats de identificatie van de populaties van verliezers en 
winnaars van de interventie. Tot de populatie van verliezers behoren in het 
voorbeeld uiteraard de kokkelvissers en hun personeel, maar tevens de 
toeleverende en verwerkende sectoren, alsmede de aan deze sectoren 
gerelateerde sectoren, zoals de handel. Zowel omzet als werkgelegenheid zijn 
van belang. Analyse van input-output relaties vormen een belangrijk instrument 
bij de identificatie van de verliezers.  
 
Identificatie van de winnaars is aanzienlijk moeilijker, omdat een identificatie 
kader als input-output relaties ontbreekt. Algemeen kan gesteld worden dat een 
ieder wiens gebruiks- of niet-gebruikswaarden op positieve wijze worden 
beïnvloed (baten) door de beëindiging van de kokkelvisserij tot de populatie van 
winnaars behoort. Op basis van dit criterium behoren 
natuurbeschermingsorganisaties en hun leden, alsmede niet georganiseerde 
natuurliefhebbers tot de populatie van winnaars. Hoe groot deze populatie is 
hangt af van de afbakening van de geografische werking van de effecten. In 
principe behoren alle natuurliefhebbers ter wereld, die positieve gebruiks- of niet- 
gebruikswaarden toekennen aan de leefomstandigheden van vogelpopulaties in 
het waddengebied, tot de populatie van winnaars. Om praktische redenen wordt 
de populatie van winnaars meestal beperkt, bijvoorbeeld tot diegenen die in het 
betreffende gebied woonachtig zijn of daar recreëren. Een andere waarschijnlijke 
subpopulatie van winnaars is de sector toerisme en recreatie in het 
waddengebied met de daaraan gerelateerde toeleverende en afnemende 
sectoren. 
 
 

ii. Monetaire waardering van de effecten 
 
De effecten van een interventie in termen van fysieke eenheden zijn 
onvergelijkbaar. De fysieke verliezen aan kokkelopbrengsten zijn gemeten in 
tonnen, de fysieke baten voor de horeca in aantallen gasten en de “fysieke” 
baten voor de natuurliefhebbers in gevoelens van vreugde. Om tot een 
vergelijking en afweging van baten en kosten te komen, dienen zij onder één en 
dezelfde noemer gebracht te worden. Voor vele gebruikswaarden is dit geen 
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probleem, aangezien zij via de markt worden verhandeld waarbij euro’s als 
rekeneenheid gehanteerd worden. Het verlies aan tonnen kokkels en de 
toename van het aantal horeca gasten zijn direct te vertalen in omzet daling, 
respectievelijk, omzetvergroting in euro’s en zijn als zodanig direct vergelijkbaar 
met elkaar.11 Voor monetarisering van goederen die niet via de markt verhandeld 
worden, maar die desalniettemin van groot belang zijn voor het welzijn, zij 
verwezen naar sectie 3.3.  
 
 

iii. Discontering van de baten en kosten 
 
Diverse baten en kosten treden niet alleen in het heden op, doch ook in de 
toekomst. Niet alleen de huidige omzet in de horeca zal mogelijk hoger liggen ten 
gevolge van de verbetering  van de vogelstand en natuurbeleving als effect van 
de beëindiging van de kokkelvisserij, doch ook toekomstige. Daarom moeten niet 
alleen de huidige baten in de analyse betrokken worden, maar ook toekomstige. 
Idem voor wat betreft de kosten. Echter, een simpele sommering van alle huidige 
en toekomstige kosten en baten is niet juist. Immers, toekomstige omzet is 
minder waard dan huidige, vanwege het simpele feit dat de huidige vergeleken 
met toekomstige over een langere periode rendement op kan leveren via sparen 
of beleggen.12 Een euro nu geïnd en belegd of op een spaarrekening gezet, is bij 
een rentestand van 10% vergeleken met een euro geïnd volgend jaar 10% meer 
waard. Idem voor wat betreft de kosten; toekomstige kosten wegen minder zwaar 
dan huidige. Bij de berekening van de totale baten en kosten van een interventie 
dienen de toekomstige naar contante waarde geconverteerd te worden door 
middel van discontering waarna sommatie plaats kan vinden. 
 
Terwijl discontering van kosten en baten als toekomstige omzetdaling en -stijging  
weinig omstreden is13, lopen de visies ten aanzien van discontering van de baten 
van natuurbeleving in unieke gebieden, zoals het waddengebied, sterk uiteen, 
aangezien er zowel argumenten vóór als tegen een grotere toekomstige 
maatschappelijke betekenis aangevoerd kunnen worden. Argumenten vóór 
worden ontleend aan het schaarser worden van rijke natuur elders in Nederland, 
een groei van de belangstelling voor natuur en landschap in het algemeen en 
een toename van de bekendheid (onder andere ten gevolge van een mogelijke 
aanwijzing van het waddengebied als werelderfgoed). De grotere 
maatschappelijke betekenis vertaalt zich in een relatief  lage disconteringsfactor, 
zodat de toekomstige baten zwaarder wegen. Argumenten tegen een grotere 
maatschappelijke betekenis zijn dat de interesse voor natuur en landschap in de 
loop der tijd daalt, alsook dat de omstandigheden van natuurbeleving zich 
                                                 
11  Een probleem is dat niet alleen de huidige gebruikswaarden in de beschouwing 
betrokken moeten worden, maar ook toekomstige. Voor de toekomstige baten en kosten moeten 
toekomstige, reële prijzen worden vastgesteld. Een ander probleem is dat marktprijzen 
gecorrigeerd dienen te worden voor marktverstoringen in de vorm van bijvoorbeeld subsidies.  
12  Er wordt in dit verband gesproken van tijdsvoorkeur. 
13  De keuze van de disconteringsfactor is minder onomstreden vanwege onzekerheid over 
de ontwikkeling van de rentevoet. 



 3

drastisch kunnen wijzigen, bijvoorbeeld onder invloed van klimaat verandering. 
Geringere maatschappelijke betekenis vertaalt zich in een hogere 
disconteringsfactor. 
 
 

iv. Bepaling van de netto contante waarde en gevoeligheidsanalyse 
 
Wanneer de contante waarden van de baten en kosten berekend zijn, is de netto 
contante waarde te bepalen als het verschil tussen beide. Wanneer de netto 
contante waarde positief is, is de interventie gerechtvaardigd; wanneer deze 
negatief is, dient de interventie niet plaats te vinden. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat verschillende parameters in een MKBA onderhevig 
zijn aan onzekerheid en aan min of meer arbitraire beslissingen. Zo is de 
geografische afbakening van de relevante populatie vaak arbitrair, met als gevolg 
een onderschatting van de effecten. Verder bestaan er onzekerheden met 
betrekking tot toekomstige prijzen en de rentevoet. Ook de fysieke effecten zijn 
omgeven met onzekerheden, zoals de periode van herstel van 
voedselvoorraden, bodemschade en vogelpopulaties. Idem voor wat betreft de 
maatschappelijke belangstelling voor natuur. Ten einde de effecten van arbitraire 
beslissingen en onzekerheden in kaart te brengen, kunnen 
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd worden, waarbij de waarden van de 
verschillende parameters gevarieerd worden. Van belang is vooral een worst 
case scenario, waarbij alle parameters op de meest ongunstige waarden gesteld 
worden. Indien de netto contante waarde ook in het worst case scenario positief 
is, is interventie gerechtvaardigd. Indien voor bepaalde parameter waarden het 
teken omslaat, is nader onderzoek gewenst. Dit kan resulteren in bijstelling of 
afzien van de interventie.  
 
 

v. De NISG in de MKBA  
 
Een andere manier om binnen het MKBA denkkader om te gaan met 
bovengenoemde lastige waarderingsvraagstukken die, zoals gezegd, regelmatig 
arbitraire oplossingen vragen, is de toepassing van gestandaardiseerd gemeten 
systematische indices (m.b.v. MCA-techniek). Voor biodiversiteit effecten kan 
bijvoorbeeld gewerkt worden met de Soorten Gewogen Natuurwaarde  Indicator. 
In Tabel 5 staan de eindresultaten van een MKBA met gebruik van de NISG. In 
kolom 2 staat de netto contante waarde van het kosten-baten saldo voor drie 
varianten natuur. We zien dat de variant ‘Natuurlijk’ veel hoger scoort dan de 
andere varianten, omdat de natuurwaarden die worden gerealiseerd een hogere 
kwaliteit hebben dan de natuur die in andere varianten wordt gerealiseerd.  
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Tabel 5. MKBA met gebruik van de NISG 

 NCW baten-kosten 
saldo 

Winst in Natuurwaarde 
(in NISG punten) 

Gevarieerd -16,4 180 
Natuurlijk -26,9 450 
Aangepast -14,4 180 
 
Door de gekwantificeerde natuurwaarde berekening door middel van de NISG 
komen de verschillende NCW saldi in een geheel ander licht te staan. We zien 
dat er sprake is van een trade-off: de hoogste natuurwaarde wordt gerealiseerd 
in de variant met de hoogste netto kosten. De NISG biedt zicht op de orde van 
grootte van de trade-offs: bijna twee keer zoveel kosten geeft een ruim twee 
maal zo grote stijging van de natuurwaarde.  
 
 

vi. Kennislacunes  
 
In deze sectie is een formele MKBA beschreven. Opgemerkt zij dat er bij iedere   
beslissing al of niet te interveniëren in het waddengebied, ook in het geval er 
geen formele MKBA uitgevoerd wordt, toch een afweging van baten en kosten 
plaatsvindt, zij het een impliciete en gebaseerd op subjectieve inschattingen van 
de beslisser. Het voordeel van een formele MKBA is dat deze een kader biedt 
voor volledigheid en explicitatie van de veronderstellingen en dat deze op 
wetenschappelijke wijze onderbouwd en getoetst worden. Aldus wordt het 
beslissingsproces transparanter en democratischer. 
 
Bij een formele MKBA kan gebruik gemaakt worden van op monetarisering 
gebaseerde natuurwaarden of van de gestandaardiseerde systematische 
indices, zoals voor biodiversiteit de NISG. In het laatste geval zijn de netto 
natuurbaten en de netto overige baten in verschillende eenheden gemeten 
(euro’s en NISG punten) wat vanuit een basaal MKBA perspectief theoretisch sub-
optimaal is. Een standaard MKBA verdient daarom de voorkeur. Opgemerkt zij 
dat de werkwijze met gestandaardiseerde systematische indices ten opzichte 
van de huidige praktijk een belangrijke en gemakkelijk toe te passen verbetering 
is. Op dit moment wordt (door PBL in samenwerking met de RUG) gewerkt aan 
uitbreiding van de NISG voor aquatische natuur. De toepassing binnen het 
waddengebied zou nader onderzocht moeten worden.  
 
Een belangrijke onderzoeksvraag betreft de ontwikkeling van MKBA, zodat deze 
op eenvoudige wijze toegepast kan worden op beleidsproblemen in het 
waddengebied. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen variërend van 
formele MKBA's voor problemen, als aan grootschalige infrastructurele werken, 
tot aan denkkaders voor minder ingrijpende interventies in het waddengebied  
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4. Governance 
  
Duurzame ontwikkeling en governance 
Zoals uiteengezet in de inleiding, betreft duurzame ontwikkeling het optimaal 
gebruik van het geheel van economisch, ecologisch en sociaal-cultureel kapitaal 
(people, planet en profit), gericht op een evenwichtige groei van de veerkracht en 
de kwaliteit van de natuur (het ecologische kapitaal), van het lichamelijke en 
geestelijke welzijn van mensen (het sociaal-culturele kapitaal) en een 
evenwichtige economische ontwikkeling (het economische kapitaal) (zie 
www.telos.nl). In Tabel 6 zijn enkele componenten van deze 3 typen kapitaal 
weergegeven.  
 
Tabel 6. De componenten van economisch, ecologisch en sociaal-cultureel 
kapitaal. 
 
Economisch Kapitaal Ecologisch Kapitaal Sociaal-cultureel 

Kapitaal 
Arbeid Natuur Burgerschap 
Kapitaalgoederen Bodem Solidariteit 
Kennis Lucht Gezondheid 
Ruimtelijke 
vestigingsvoorwaarden 

Delfstoffen Onderwijs 

Economische structuur Oppervlakteee 
water 

Woonomgeving 

Grondstoffen Grondwater Veiligheid 
 Landschap Identiteit en diversiteit 
  Kunst en cultureel 

erfgoed 
 
De meest bekende vorm van duurzaamheid heeft betrekking op de verdeling van 
welvaart over de huidige en toekomstige generaties, dat wil zeggen, temporele 
duurzaamheid. Echter, duurzaamheid betreft ook de verdeling van welvaart over 
regio’s, met andere woorden, geografische duurzaamheid. Het voorgaande 
betekent dat duurzaamheid een ruimtelijk-temporeel verdelingsvraagstuk is met 
betrekking tot de componenten economisch, ecologisch en sociaal-cultureel 
kapitaal. Nagenoeg ieder ontwikkelingsvraagstuk in het waddengebied kent een 
duurzaamheidaspect, variërend van globale problemen als de aanpassing aan 
klimaatverandering tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen (landschappelijke 
inpassing, cradle to cradle strategieën, instrument van werkgelegenheid en 
leefbaarheid), de ontwikkeling van een zilte landbouw, de vermarkting van 
regionaal geproduceerde producten en wonen. De duurzaamheid van de 
waddenregio kan in kaart worden gebracht met behulp van een 
duurzaamheidbalans. De balans voor de provincie Utrecht is hiervan een 



 3

voorbeeld (zie www.telos.nl). Ook de duurzaamheid van organisaties kan worden 
gemeten, bijvoorbeeld via de Sociale Voetafdrukmethode (Social Footprint 
Method, SFM, zie McElroy, 2008) 
 
In het kader van duurzame ontwikkeling speelt governance, oftewel 
overheidsbeleid, een belangrijke rol. Hierbij speelt de ontwikkeling van nieuwe 
vormen van samenwerking tussen markt, samenleving en overheden een 
belangrijke rol. Terwijl traditioneel arbeidsverdeling beschouwd werd als middel 
tot hogere productiviteit en welvaart, wordt in het kader van beleid gericht op 
duurzaamheid de integratie tussen bestuur, producenten en consumenten, 
alsmede die tussen de actoren in de productieketen, van essentieel belang 
geacht. Volgens de VROM-raad (2008) betekent integratie de noodzaak tot multi-
actor en multi-level samenwerking. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vermarkting 
van regioproducten zijn allianties tussen boeren, detailhandel en lokaal bestuur 
van groot belang. Om de integratie in de praktijk te brengen is het noodzakelijk 
de verschillende actoren te identificeren en hun de voordelen van de te vormen 
alliantie duidelijk te maken. De voorgestelde benadering kent de volgende 
belangrijke voordelen. Ten eerste biedt het mogelijkheden om locked in situaties 
(bijvoorbeeld tussen natuurbeschermingsorganisaties en visserij) te doorbreken. 
Ten tweede biedt het mogelijkheden om de handelingsruimte en slagkracht op 
bestuurlijk niveau te vergroten. Ten derde biedt het mogelijkheden om een misfit 
tussen enerzijds economische en anderzijds landschappelijke en ecologische 
ontwikkelingen te beperken en aldus een groter draagvlak voor duurzaamheid te 
creëren. Ten slotte kunnen nieuwe markten, bijvoorbeeld voor regionale 
producten, gecreëerd worden. Aan de hand van een casus, de zogenaamde 
Nieuwe Markten-aanpak in Limburg, beschrijven Horlings en Haarman (2009) 
een aantal voorwaarden van effectieve alliantievorming in de verschillende fasen 
van het beleidsproces, en de daarbij gewenste overheidsrollen. 
 
 
Kennislacunes   
 
Op grond van het bovenstaande kunnen de volgende kennisvragen voor het 
waddengebied geïdentificeerd worden. 
        

i. Wat is de regionale identiteit van de waddenregio? Hierbij gaat het om 
een analyse van de samenhang van de drie 
duurzaamheidscomponenten sociaal-cultureel kapitaal, ecologisch 
kapitaal en economisch kapitaal 

ii. Hoe duurzaam is de Waddenregio? Deze vraag kan beantwoord 
worden met behulp van een duurzaamheidsbalans of via de sociale 
voetafdrukmethode. 

iii. Welke kansen en knelpunten zijn er om te komen tot vitale allianties? 
In dit verband dient de opstelling van agenda’s voor allianties zich aan 
als belangrijke onderzoeksvraag 
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iv. Welke integrale ontwikkelingsperspectieven zijn kansrijk uitgaande van 
nieuwe allianties? 

 
 

5. Onderzoeksagenda 
 
Vanuit sociaal en ruimtelijk economisch perspectief biedt het waddengebied de 
wetenschappelijke uitdaging om bestaande economische inzichten toe te passen 
op een gebied met een zeer bijzondere economische, fysieke en ruimtelijke 
structuur. Wetenschappelijke kennis kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de  
verduurzaming van de economische structuur van het waddengebied en aldus 
zorgen voor voldoende werk en inkomen. Ook kan kennis bijdragen aan de 
totstandkoming van een aangenaam leefklimaat voor de inwoners van het gebied 
en aan de natuur- en landschapswaarden, waarvan ook bezoekers kunnen 
genieten. Inzicht in vestigingskeuzen van bedrijven en individuen en 
huishoudens zijn daarbij cruciaal evenals het ontwikkelen van duurzame vormen 
van bedrijfsvoering.  Ter realisering van deze belangrijke doelstellingen kan 
gebruik gemaakt worden van bestaande methoden en zullen nieuwe moeten 
worden ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de beleidsmatige afwegingen 
waarin keuzes moeten worden gemaakt tussen behoud en creatie van 
natuurwaarden ten opzichte van andere belangen, zoals bijvoorbeeld 
werkgelegenheid en veiligheid.  
 
Bovendien zullen er data verzameld moeten worden, omdat op het gewenste 
schaalniveau van de Wadden, het waddengebied en de waddenprovincies, maar 
ook op het niveau van individuele dorpen, statistische gegevens veelal niet 
beschikbaar zijn. Om in deze datalacune te voorzien is het opzetten van een 
monitorsysteem wenselijk waarmee zowel inzicht kan worden verkregen in de 
ontwikkelingen van de sociale als de economische structuur van het gebied in 
combinatie met de binnen pendelafstand gelegen economisch centra als wel van 
de bezoekers die via toerisme bijdragen aan de economische vitaliteit van het 
waddengebied. Het ligt voor de hand deze monitor te koppelen aan de 
ontwikkelingen van natuur en landschap in het waddengebied, maar ook aan 
ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat. Stijging van de zeespiegel kan 
invloed hebben op vestigingsplaatskeuze van bedrijven en op de rentabiliteit van 
investeringen. Hogere temperaturen kunnen de concurrentie positie van het 
waddengebied als vakantiebestemming ten opzichte van bijvoorbeeld het 
Middellandse Zeegebied sterk veranderen en dat geldt ook als natuur en 
landschap in het waddengebied worden aangetast. 
  
In het voorgaande zijn diverse kennislacunes geïdentificeerd met betrekking tot 
een duurzame ontwikkeling van het waddengebied. Op basis hiervan kan de 
volgende onderzoeksagenda opgesteld worden, waarbij beleidsurgentie als 
ordeningscriterium dient.  
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i. Korte termijn (t/m 5 jaar) 
 
- Duurzaamheidsanalyse van de waddenregio. In dit verband zal aandacht 

besteed moeten worden aan de meting van duurzaamheid, veerkracht en 
aan de ontwikkeling van een duurzaamheidsbalans. In het recente 
verleden hebben zich diverse beleidsvraagstukken voorgedaan, waarbij 
de behoefte aan duurzaamheidsanalyses zich voordeed: de beëindiging 
van de kokkelvisserij, toestaan van gaswinning en tijdelijke stopzetting van 
mosselzaad visserij. Bij duurzaamheidsanalyse is multidisciplinaire 
samenwerking tussen ecologie, economie, sociale wetenschappen en 
geografie van cruciaal belang.  

- Inventarisatie van vitale allianties en van kansrijke, integrale 
ontwikkelingsperspectieven. Ook de behoefte aan dit type onderzoek 
heeft zich in het recente verleden gemanifesteerd, bijvoorbeeld in het 
kader van de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid.  

- Ten behoeve van de bovengenoemde duurzaamheidsanalyses en de 
inventarisatie van vitale allianties en kansrijke, integrale 
ontwikkelingsperspectieven is inzicht vereist in demografische trends, 
alsmede in de ontwikkelingen van diverse economische sectoren in 
termen van expansie of krimp, structuurveranderingen en de daaraan 
gerelateerde ontwikkelingen van werkgelegenheid en werkloosheid in het 
waddengebied. Scenarioanalyses van wonen, werken en recreëren zijn in 
dit verband van groot belang. Vanwege de snelheid waarmee 
demografische en sociaal-economische ontwikkelingen zich voltrekken, is 
het gewenst dergelijk onderzoek periodiek te herhalen. Gezien de 
veelvuldige beleidsafwegingen tussen ecologie en economie, bijvoorbeeld 
met betrekking tot visserij, is inzicht in de niet-gebruikswaarden en 
gebruikswaarden van het waddengebied noodzakelijk. Aangezien de 
kennis van niet-gebruikswaarden van het waddengebied geheel ontbreekt 
of zeer fragmentarisch is, is het gewenst dat onderzoek hiernaar op korte 
termijn geïnitieerd wordt. Ook ten aanzien van dit type onderzoek is 
periodieke herhaling gewenst, zij het met langere intervallen dan ten 
aanzien van demografische en sociaal-economische ontwikkelingen. 

- In het recente verleden hebben zich bij herhaling situaties voorgedaan die 
op korte termijn beslissingen vereisten. Bekende voorbeelden zijn de 
beëindiging van de kokkelvisserij, gaswinning en tijdelijke stopzetting van 
de mosselzaadvisserij. Ter ondersteuning van de besluitvorming is de 
ontwikkeling van beleidsondersteunende en besluitvormingsmodellen 
(inclusief informele en formele MKBA) urgent, zodat deze in urgente 
situaties voorhanden zijn. 

- Opzetten van een monitorsysteem voor de sociaal-economiosche en 
ruimtelijke ontwikkelingen in het waddengebied en de waddenprovincies, 
maar ook op het ruimtelijke schaalniveau van gemeenten of zelfs 
individuele dorpen. Te denken valt aan longitudinale gegevens op het 
terrein van ondermeer de (beroeps)bevolking, migratie, woonvoorkeuren, 
woningbouw, bedrijfs- en sectorale ontwikkelingen, werkgelegenheid, 
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arbeidsproductiviteit, innovatie, onderwijsvoorzieningen en 
onderwijsdeelname, sociale zekerheid, leefbaarheid, etc.  

 
 
ii. Middellange termijn (5 tot 10 jaar) 
 
- Continuering van de korte termijn onderzoeksagenda en monitoring. 
- Ontwikkeling van regionale sociaal-economische modellen. De analyses 

van de sociaal-economische vraagstukken in het waddengebied zullen de 
behoefte doen ontstaan aan prognoses van toekomstige ontwikkelingen, 
naar de meest gewenste beleidsinterventies ten aanzien hiervan (ex ante 
analyses) en inzicht in de effecten ervan (ex post beleidsevaluaties). Ten 
behoeve van genoemde analyses zullen nieuwe modellen ontwikkeld 
moeten worden of bestaande moeten worden toegespitst op de concrete 
situatie in het waddengebied. 

- Inzicht in duurzaamheid en veerkracht verkregen via het korte termijn 
onderzoek zal uitmonden in de behoefte aan onderzoek naar innovaties 
ter bevordering van beide aspecten.  

 
 
iii. Lange termijn (meer dan 10 jaar) 

 
- Continuering van het korte en middellange termijn onderzoek 
- Sociaal-economische modellen ten behoeve van de ex ante en ex post 

analyse van effecten van klimaatverandering. Aangezien 
klimaatverandering een proces is dat zich vooral in de tweede helft van 
deze eeuw zal gaan manifesteren, is het sociaal-economisch onderzoek 
op dit terrein minder urgent dan eerder genoemde onderdelen van de 
onderzoeksagenda.  
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Analyse van 
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Ambitie
De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen
tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame
ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een
dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Het gebied
ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en
buitenland, bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken zij op
basis van interdisciplinaire kennis duurzame en innovatieve oplossingen. In
2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best
begrepen kustsysteem in de wereld.
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