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De Waddenacademie heeft de Basiseenheid Planologie, Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, gevraagd kennisvragen te 
formuleren die ‘de ruimte’ van het Waddengebied aangaan. Deze kennisvragen zijn 
afgeleid van een analyse van de ruimtelijke samenhang en ontwikkeling van het 
Waddengebied, waarvan dit ‘position paper’ verslag doet. Er is naar het verleden en 
het heden gekeken en er worden richtingen afgetast naar de toekomst toe. In het 
Waddengebied wordt zo een grote verscheidenheid zichtbaar in locaties, gebieden en 
regio’s, met snelle overgangen tussen deze gebieden, in het bijzonder als het gaat om 
stabiliteit en dynamiek, en monofunctionaliteit en multifunctionele inrichting. Ook zijn 
er grote verschillen in de mate waarin er tussen ruimtelijke functies sprake is van 
samenhang en wederzijdse afhankelijkheid, en de mate waarin er ten aanzien van die 
functies, locaties en gebieden nadruk wordt gelegd op bescherming dan wel 
ontwikkeling. Deze diversiteit en verscheidenheid is als uitgangspunt genomen in de 
beschouwing over de ruimtelijke ontwikkeling van het Waddengebied. Deze 
beschouwing resulteert vervolgens weer in een aantal essentiële kennisvragen, die 
verdere kennisvorming beoogt over de ruimte in de Waddenregio.  
© Stefan Hartman & Gert de Roo / RuG 
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Op het Snijvlak van Risico en Kansen 
Over ruimtelijke processen en ontwikkelingen van het Waddengebied 
 
 
 
 
 
Onderzoek naar kennisrelevante vragen ten behoeve van een ruimtelijke strategie 
voor het Waddengebied  
 
 

1. Het onvermijdelijke proces dat ontwikkeling heet... 
 
Het Waddengebied is in een continue staat van verandering. Het gebied is het 
resultaat van een voortdurend samenspel van natuurlijke en menselijke processen. De 
relatie tussen mens, economie en ecologie is sterk verweven, door de aanwezigheid 
van zowel natuurlijke waarden en economische potenties. En deze natuurlijke en 
economische waarden zijn in een groot aantal gevallen ook nog eens sterk met elkaar 
verweven, en verkeren in wederzijdse afhankelijkheid van elkaar.  

Op en rond de Waddeneilanden zijn unieke natuurlijke processen gaande. Het 
is tevens een uitnodiging aan velen om er van te komen genieten, wat vervolgens de 
vraag oproept naar allerlei voorzieningen om er te kunnen recreëren. De Waddenzee 
is een uniek getijdegebied, met uitzonderlijke flora en fauna. Maar ook is het van 
economische waarde door de aanwezigheid van aardgas. Het Waddengebied achter de 
zeedijk, is het product bij uitstek van een samenspel tussen mens en natuur. De 
ecologische processen zijn hier inmiddels goeddeels getemd tot landbouwactiviteiten. 
Deze landbouw is tot dusverre een garantie gebleken voor het behoud van een 
typische ruimtelijke structuur, zijnde de fysieke weerslag van de historische ‘strijd 
tegen het water’. Maar ook dringt de alom aanwezige landbouw de bezoeker het 
gevoel op dat het gebied ‘achter de zeedijk’ weinig anders biedt dan het eeuwige 
ritme van zaaien, wieden en oogsten.  

Het Waddengebied is in ontwikkeling, op verschillende wijzen en met 
verschillende snelheden. Deze processen van ontwikkeling gaan vaak gepaard met 
wrijving en spanning, onder meer door verschillende ruimtelijke claims die op het 
gebied worden gelegd. Daardoor komen gebieden onder druk te staan, zoals de 
verschillende natuurgebieden. Maar evenzo is er een grote druk de dynamische 
toeristencentra, in het bijzonder die op de eilanden zijn gelegen. Het verschil is dat we 
bij de natuurgebieden het accent op behoud leggen, en voor de dynamische centra 
juist wegen zoeken de toenemende druk ruimtelijk zo goed mogelijk te begeleiden, 
binnen deze centra, maar ook door het bieden van ‘escapes’ elders.  

De dynamische gebieden en de gebieden die onze bescherming krijgen 
doorgaans veel aandacht van verschillende belanghebbende partijen. Ruimtelijk 
gezien worden deze gebieden veelal abrupt afgewisseld met monofunctionele 
gebieden waar weliswaar economische belangen spelen, maar waarvan de dynamiek 
relatief laag is. Denk aan de vele, en uitgestrekte landbouwgebieden. Deze gebieden 
krijgen weliswaar minder aandacht, maar juist hier spelen ruimtelijke vraagstukken 
die niet gering zijn. Denk daarbij aan de leefbaarheid van dorpen, de ruimtelijke 
gevolgen van krimp, achterblijvende economische ontwikkeling, afnemende 
gebiedskwaliteit, een rijzende zeespiegel en zo voort…  

Bij deze onvermijdelijke processen van ontwikkeling staat de mens niet aan de 
zijlijn. De mens is hoe dan ook partij, is partijdig op verschillende wijzen en heeft 
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evenzo vele uiteenlopende belangen. Die zelfde mens denkt na over de wijze waarop 
ecologische, economische en culturele ontwikkelingsprocessen elkaar zo veel als 
mogelijk positief kunnen beïnvloeden, wat daarbij de ruimtelijke condities en 
beperkingen zijn, en welke acties (van beleid) daarin kunnen helpen. Dit vraagt om 
ruimtelijke regie. De kennis die daarvoor nodig is staat in dit paper centraal.   
 
 

2. De werkwijze 
 
De diversiteit van ruimtelijke functies in het Waddengebied, de samenhang en de 
afhankelijkheid van deze functies onderling en de wijze waarop deze zich 
ontwikkelen, de risico en de kansen die gepaard gaan met deze ontwikkelingen en 
daaruit volgende ruimtelijk-functionele bijdragen aan de verschillende 
gebiedskwaliteiten in het Waddengebied worden in dit paper tegen het licht gehouden. 
Het analyseren van al deze aspecten van ruimtelijke functies in het Waddengebied is 
daarbij essentieel (§ 3). Evenals het laten zien hoe deze ruimtelijke functies, de 
samenhang er tussen, gebieden of locaties zijn gepositioneerd in hun ruimtelijke, 
economische en institutionele context (§ 4). De gebiedsanalyse en de contextanalyse 
bieden weer de bouwstenen voor toekomstige ontwikkelingen (§ 5).  
 Voor de analyse van een complex ruimtelijk systeem zoals het Waddengebied, 
is een ‘multi-perspective’ aanpak gevolgd. De ruimtelijk-functionele ontwikkeling 
van het Waddengebied wordt immers beïnvloed op verschillende niveaus, van het 
lokale tot aan het (inter)nationale, leidt tot grote verschillen in dynamiek, en is het 
gevolg van zowel natuurlijke als menselijke processen. Om deze diversiteit te vertalen 
naar een samenhangend beeld van ruimtelijk relevante ontwikkelingen, wordt 
conform de ‘multi-perspective’ aanpak ingegaan op het Areaal, het Materiaal en het 
Verhaal van het Waddengebied.  
 Met het Areaal wordt ingegaan op de gebiedskarakteristieken. Het areaal geeft 
inzicht in essentiële vragen: welke kwaliteiten zijn in het gebied aanwezig en hoe zijn 
deze lokaal, regionaal en (inter)nationaal verbonden? Maar ook; welke 
ontwikkelingen zijn te onderscheiden, wat zijn de krachten van het gebied en hoe 
kunnen deze een rol spelen een in ruimtelijke ontwikkelingsstrategie? Met het 
Materiaal wordt vooral de beschikbare visies, voorstellen, strategieën en eventuele 
verzamelde informatie bedoeld over het gebied, waaronder bijvoorbeeld statistieken, 
beleid en beleidsdocumenten. In dit stuk leggen we vooral het accent op beleidsvisies 
en -strategieën. Maar het kan evenzeer gaan over informatie van natuur- en culturele 
organisaties en kennis die is samengevat in wetenschappelijke artikelen, boeken en 
rapporten. Met het Verhaal wordt het discours bedoeld die door actoren wordt 
hooggehouden over het gebied waar zij zich betrokken bij voelen. Er kunnen 
verschillende verhalen ‘de ronde doen’. Zo kan er een ander verhaal of discours 
worden uitgesproken door actoren die economisch verbonden zijn aan het gebied zelf, 
als door actoren die van elders komen met het doel te gaan recreëren. Hoe dan ook, de 
beleving, het imago en waardering van het Waddengebied staat hier centraal.  
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Figuur 1: opbouw analyse position paper 

 
 
Het Areaal, Materiaal en Verhaal brengen ingrediënten voort die gebruikt worden 
voor de contextanalyse (§ 4). Hier wordt ruimtelijke ontwikkelingen in het 
Waddengebied geplaatst in een contextueel raamwerk. Door potenties en  risico’s van 
ruimtelijke ontwikkelingen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau te 
verbinden, ontstaat een idee van ruimtelijke scenario’s (§ 5), waarin wordt 
geïllustreerd hoe zowel bescherming van natuur en cultuur als ontwikkeling van 
ruimte en economie kunnen samengaan en elkaar kunnen versterken. Dit vormt de 
basis voor conclusies en voor relevante kennisvragen (zie figuur 1).  
 
 

3. De gebiedsanalyse 
 
Dynamiek is inherent aan de ruimtelijke omgeving, waarbij het Waddengebied niet 
wordt uitgezonderd. Zowel het object van studie is aan verandering onderhevig alsook 
de context waarin het is gelegen. In deze paragraaf staat de gebiedsanalyse centraal. 
Uit de analyse wordt essentiële informatie gedestilleerd ten behoeve van mogelijke 
ruimtelijke strategieën.  
 
Het areaal: Het Waddengebied een drie-eenheid? 
Het Waddengebied is in verschillende opzichten divers. De ‘vaste wal’ van het 
Waddengebied is in veel zelfs het tegenovergestelde van de Waddeneilanden. Het 
Waddengebied kent een grote afwisseling tussen gebieden van ecologische en van 
economische waarde. Naast spanningen, bestaan er tussen deze gebieden ook 
functioneel-ruimtelijke relaties. Uitgestrekte mono-functionele natuur- en 
cultuurgebieden worden afgewisseld met druktepunten. Deze druktepunten zijn 
functioneel-ruimtelijk hoogdynamische kernen die in symbiose lijken te leven met de 
omliggende natuur en de seizoenswisselingen waaraan deze natuur onderhevig is. 
Terwijl de druktepunten bij tijd en wijle bol staan van activiteiten en dito bezoekers, 
zijn er in het Waddengebied vele plekken waar hoegenaamd niemand zich lijkt op te 
houden. Soms, bijvoorbeeld voor fourageer- en broedgebieden van vogels, kan dat 
gewenst zijn. Maar het wordt anders wanneer het gebieden zijn, die we ‘vergeten’ 
zijn, ‘betekenisloos’ zijn, en als gevolg ecologisch, cultureel, ruimtelijk dan wel 
economisch ondergewaardeerd zijn of onderbenut blijven. Het zijn deze accenten die 
een eerste opstap zijn naar een verdere analyse van de ruimtelijke diversiteit en de 
ruimtelijke samenhang van het Waddengebied.  
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 Globaal valt het Waddengebied in drieën uiteen: de eilanden, de Waddenzee 
en het gebied aan de vaste wal, gelegen achter de zeedijken. Functioneel-ruimtelijk 
gezien verschillen deze drie gebieden sterk van elkaar. Het zijn vooral historisch-
geografische en geologische argumenten die deze verschillen onder één noemer 
brengen. De leidende factor daarbij is dan de zee. 
 
De Waddenzee 
De zee die neemt, de zee die geeft… en waartegen de mens zich wapent, en waaraan 
de mens z’n land onttrekt, en nog veel meer. De Waddenzee maakt deel uit van het 
grootste getijdengebied van Europa. Het wordt geprezen vanwege z’n unieke  
natuurlijke kwaliteiten. Een getijdengebied is per definitie onderhevig aan fysieke 
veranderingen, in wisselende ritmes. Terwijl het natuurlijke landschap een 
veranderlijk landschap is,  inclusief ‘wandelend’ gedrag van eilanden, is de houding 
van de mens sterk gericht op behoud van bestaande natuurlijke kwaliteiten. 
Menselijke activiteit is en blijft mogelijk, zeker wanneer het om verplaatsing tussen 
‘vaste wal’ en eiland gaat. Maar activiteiten zoals gaswinning, visserij en exercities 
door het leger, zullen verdwijnen zodra economisch gewin tot blijvende schade leidt 
en/of het algemeen belang niet langer van dergelijke activiteiten afhangt. 
 Functioneel-ruimtelijk is de Waddenzee vooral een tussengebied, dat aan twee 
kanten begrenst wordt door gebieden die als ruggen zich van de Waddenzee lijken af 
te keren. De Waddenzee is zo weinig meer dan een doorgangsgebied, dat nog 
nauwelijks wordt gezien als verbindende schakel. Hier zit evenwel een kentering in, 
met dank aan de groeiende recreatievaart, die – ondanks alle beperkende en 
beschermende maatregelen – het verpozen op het Wad als een waardevol onderdeel 
ziet van grote trektochten langs de kust en het waterrijke achterland… 
 
De eilanden 
De Waddeneilanden zijn de buitenposten, die het getijdengebied tegen het natuurlijk 
geweld van de Noordzee bufferen. Maar ook zijn het de overzeese gebiedsdelen met 
een sterke aantrekkingskracht op het toerisme. Het gaat maar beperkt om toerisme dat 
zich verbonden voelt met de ecologische waarden van het gebied. Belangrijke 
attractiepunten zijn de landschappelijke waarden van de eilanden, een grote diversiteit 
aan recreatieve voorzieningen in enkele kernen, het kleinschalige en 
cultuurhistorische karakter van deze kernen, en de grootsheid van de 
Noordzeestranden. De eilanden bieden de recreant een volstrekt andere wereld dan 
thuis. Met een oriëntatie op de Noordzeestranden is ‘thuis’ ook iets dat de recreant 
letterlijk achter zich weet. Inmiddels zijn toerisme en recreatie op de Waddeneilanden 
de grootste bron van inkomsten (RvdW 2008). De eilanden zijn dusdanig populair, dat 
de ontwikkeling van het toerisme en de recreatie het behoud van de aanwezige 
kwaliteiten onder druk zet. Door de provincies Noord-Holland en Friesland wordt 
momenteel een stabilisatiebeleid gevoerd om de toeristische capaciteit te handhaven 
(Provincie Noord-Holland, 2005; Provincie Friesland, 2007).  
 Deze ruimtelijke druk wordt op verschillende wijzen zichtbaar. Het 
manifesteert zich in het wonen en het verplaatsen op het eiland, en in de 
seizoenseconomie. De vraag naar woningen op de eilanden is onverminderd hoog. Het 
gaat dan  vooral om zogenaamd tweede-huizenbezit en recreatiewoningen. De 
eilanden proberen woningbezit voor diegenen die niet economisch aan een eiland 
gebonden zijn, sterk te beperken. De groeiende behoefte aan recreatiewoningen wordt 
evenwel op verschillende manieren bediend, wat vooral de laatste jaren tot een 
toename van appartementencomplexen heeft geleid. Door het grote aantal, de grote 
onderlinge verschillen en de massaliteit van elk complex afzonderlijk, staat deze 
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ontwikkeling de wens in de weg om de woonkernen op het eiland ruimtelijk te 
begrenzen en hun karakteristieke uitstraling te doen behouden. Dit leidt tot enkele 
prangende vragen: Wat zijn de consequenties voor de leefbaarheid op de eilanden? 
Wat is de woonvraag en kan deze zo gefaciliteerd worden dat het de 
omgevingskwaliteiten ondersteunt in plaats van deze kwaliteiten tekort te doen? Zijn 
wooncomplexen zo te ontwerpen en ruimtelijk te positioneren, dat zij de bestaande 
landschappelijke kwaliteiten kunnen versterken? En in hoeverre kan het wonen en het 
natuurbeheer samengaan? Ook het gebruik van vervoermiddelen op de eilanden staat 
onder druk, al is hier op verschillende eilanden met behulp van restrictief beleid op 
gereageerd. 

De eilanden hebben sterk te maken met een seizoenseconomie, wat zich 
ruimtelijk op verschillende wijzen doet gelden. Is de bezetting van woningen, 
appartementen en campings in het zomerseizoen hoog, in de overige seizoenen – 
behoudens de kerst, oud-en-nieuw en de paasdagen – heerst er zelfs in zogenaamde 
‘dynamische’ kernen een grote rust. De vraag roept zich op of deze seizoensdruk meer 
over jaar heen verspreid kan worden, mede als gevolg van vergrijzing, en de daarmee 
opkomende thema’s als ‘wellness’ en ‘care’? Of zou bijvoorbeeld de havencapaciteit 
vergroot kunnen worden en van voorzieningen worden voorzien, waardoor deze meer 
als (vluchtige en tijdelijke) aanlegplaatsen op langere routes kunnen dienen in het 
hoofdseizoen, en deze (binnendijks) interessant worden in het laagseizoen als 
volwaardige overwinterplaatsen voor boten? 
 
Het weidse landbouwgebied achter de zeedijken  
De Waddenkust is door landaanwinning in het verleden verlegd tot ver in de 
Waddenzee. Er is telkens een nieuwe ‘schil’ toegevoegd aan de Waddenkust. Deze 
zijn vervolgens afgedamd door middel van zeedijken om veiligheid te garanderen. Het 
resultaat is bijzonder: bovenop een eeuwenoud terpen en wierdenlandschap is een 
karakteristiek cultuurlandschap ontstaan dat uniek is in Nederland. Maar ook is het 
productielandschap, gedreven door een landbouwsector die hier redelijk succesvol 
weet te opereren. Mede dankzij de landaanwinning heeft de landbouw in reactie op de 
mondialisering van de markt zich kunnen ontwikkelen, in een continu proces van 
uitbreiding, schaalvergroting en automatisering (Berkhout & Van Bruchem, 2007).  

Maar ook zijn er initiatieven die in het gebied moeten leiden tot een grotere 
multifunctionaliteit. Dit moet het gebied minder afhankelijk maken van de 
landbouweconomie. De beperkte mogelijkheden nog meer aan schaalvergroting te 
doen en de hervormingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de 
EU, stimuleren deze ontwikkelingen (LEI, 2008, Ministerie LNV, 2008). Daarnaast 
speelt de toenemende vraag naar behoud en ontwikkeling van ecologische, 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten een rol, en is er in toenemende 
mate concurrentie met het groeiende belang van wonen en recreatie en toerisme in 
rurale gebieden (zie Cloke &  Goodwin, 1992, Elbersen & Van Dam, 2000 en 
Haartsen, 2002). Steeds vaker wordt dan ook naar verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten gezocht om risico’s te spreiden (vergelijk Huigen, 1996 en 
Werkman & Termeer, 2007).  

Biologische boeren, natuurontwikkeling en agrarisch landschapsbeheer zijn 
reeds gangbare trajecten (Provincie Groningen & Friesland, 2007). Meer recent zijn 
initiatieven zichtbaar op gebied van toerisme, zoals boerencampings en 
zorgboerderijen (Hillhorst, 2008) en op gebied van energie waarbij 
landschapsonderhoud en (rest)gewassen bronnen zijn voor biobrandstof (Koopman & 
Alma, 2007). De zo opkomende verbreding van de bedrijfsvoering (De Bont et al., 
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2003) is al goed zichtbaar in bijvoorbeeld de Nationale Landschappen ‘De Friese 
Wouden’ en ‘Middag en Humsterland’ (Overbeek et al., 2006, Berkhout & Van 
Burchem, 2008). Onderzoek van Strijker (in Ashworth et al., 2007) geeft aan dat 
momenteel tien procent van de boerenbedrijven in Noord-Nederland inkomen uit 
toerisme en recreatie vergaart. Het is de verwachting dat dit aandeel in de toekomst 
verder zal toenemen.  
 
Een ruimtelijke agenda voor krimp 
Sociaal-economische factoren en demografische krimp leiden in de verschillende 
gebieden al enige tijd tot een afname van de bevolking, een veranderende 
samenstelling van huishoudens en een minder gunstige leeftijdopbouw (Van Dam et 
al., 2006 en Knol 2006). De gevolgen van de trek van jongeren van het platteland naar 
de stad zijn inmiddels redelijk bekend. Maar in de (nabije) toekomst zullen ook de 
effecten van een absolute bevolkingsdaling in het landschap zichtbaar worden. Alle 
gemeenten in het Waddengebied, uitgezonderd de gemeente Het Bilt, hebben zo niet 
nu reeds, dan wel op korte termijn met demografische krimp te maken (Mulder, 2009 
en Van Wissen, 2009). Minstens zo belangrijk is de constatering dat demografische 
krimp zich op heel verschillende manieren binnen het Waddengebied zal 
manifesteren. Naast algemene maatregelen zullen gebiedspecifieke strategieën 
worden verlangd. 

Door (demografische én economische) krimp komt het vasthouden aan de 
traditionele ruimtelijke situatie onder druk te staan. Met andere woorden: krimp zal 
gevolgen hebben voor de ruimtelijke inrichting, de functies daarbinnen en hun 
ruimtelijk-functionele samenhang. Een afnemende vraag van ruimtelijke functies 
komt in beeld, en leegstand dreigt. Woningbouw, werkgelegenheid en 
publieke/openbare functies zullen in toenemende mate (beleidsmatig) worden 
gecentraliseerd. Dit beleid gaat uit van een kernenhiërarchie, en is gericht op het 
versterken van de centrumfunctie van kernen, in de verwachting dat ruimte en 
infrastructuur ondanks de krimp zo efficiënt mogelijk benut kunnen worden 
(Ministerie EZ & SNN, 2007 en Provincie Groningen, 2009). Is dit echter de enige 
strategie, of zijn er waardevolle alternatieven? 

Ook is de vraag of deze aanpak voldoende zal zijn. Steeds duidelijker wordt 
dat demografische krimp wel eens zou kunnen betekenen dat er een ruimtelijke 
agenda moeten komen, die aanstuurt op een omslag in denken, in termen van 
verdunning, vergroening en wellicht ontstedelijking (Van Dam et al., 2006). 
Beleidsmatig zijn ruimtelijke strategieën interessant met aandacht voor de 
herinrichting van ruimtelijke constellaties, zoals de integratie van verschillende 
publieke en private functies binnen een of enkele ruimtelijke eenheden, waarbij deze 
functies elkaar over en weer kunnen versterken. En zoals het herschalen van het 
voorzieningenaanbod in relatie tot het afstemmen van infrastructuur, openbaar 
vervoer en woningbouw (zie ook studies van Heins, 2002 en Van Dam et al., 2005) 
vraag serieuze aandacht. Ook nu geldt dat er meerdere strategieën te volgen zijn. 

Welke ruimtelijke strategie ook de voorkeur zal krijgen, niet te vermijden lijkt 
het dilemma tussen conserveren en (her)ontwikkelen van landschappelijke en 
cultuurhistorische elementen. Zowel enkele dorpsgezichten1 als de landschappelijke 
verschillen tussen de verschillende fasen van ontginning worden als waardevol 
aangemerkt, zoals oude zeedijken en verkavelingpatronen. Maar ook (boerderijen op) 
‘éénmansterpen’, de ruimtelijke patronen zoals waterlopen en infrastructuur die 
                                                 
1 Stiens, Hallum, Marrum, Ferwerd, Blija, Holwerd, Ternaard en Oosternijkerk in provincie Friesland 
en Warffum, Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool in provincie Groningen 
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verwijzen naar vroegere ruimtelijke situaties en elementen die bijdragen aan de 
waterstaatsgeschiedenis (Ministerie OCenW, 1999b). Deze gebieden zijn 
voornamelijk gelegen op en rond de jonge en oude kwelderruggen. De huidige 
patronen van de infrastructuur volgen deze lijnen grotendeels. De aanwezige 
infrastructuur (N393, N375, N358, N361, N363, N362) loopt daardoor grotendeels 
parallel aan de zeedijk (Ministerie OCenW, 1999a, Provincie Groningen, 2005). 
Dergelijke landschappelijke en cultuurhistorische elementen zijn in de jongste 
inpolderingen langs de huidige zeedijken in minder mate te vinden.  
 
Contrasten van leisure en industrie 
Het gehele kustgebied is sterk naar binnen gericht, behoudens een paar locaties met 
industrie- en havenactiviteiten en het Lauwersmeergebied. Het Lauwersmeer, 
afgesloten door regelbare waterkering in plaats van een permanente dam, vormt een 
uitzondering op de harde scheiding tussen zee en land. Door de regelbare kering is het 
Lauwersmeer een concentratiepunt geworden van natuurlijke en ecologische 
kwaliteiten. Doordat het gebied is opgenomen in de EHS en is aangewezen als natura-
2000 gebied (Ministerie LNV, 2006), wordt de ruimtelijke dynamiek beperkt ten 
behoeven van de natuur en ecologie. Uitgezonderd is een oefenterrein van Defensie, 
gelegen ten noordoosten van het meer.  

Op de rand van het gebied neemt het aantal initiatieven in de toeristische en 
recreatieve sector toe, zoals de jachthavens van Lauwersoog, Nieuwe Zijlen en 
Oostmahoorn. Maar ook de recente ontwikkeling van Esonstad, Villapark Lauwerssee 
en het geplande zorg- en recreatieterrein Lauwershage (Provincie Groningen & 
Friesland, 2007) zijn signalen dat het Lauwersmeergebied een kristallisatiepunt kan 
zijn voor verdere leisure-gerelateerde ontwikkelingen. Analoog aan de 
Waddeneilanden, kan ook hier gebruiksintensivering uiteindelijk spanningen tussen 
ontwikkeling en behoud tot gevolg hebben.  

Deze ontwikkelingen concentreren zich evenwel rond het meer, maar slaan 
niet of nauwelijks over naar omliggende gebieden. Wel worden er op kleine schaal 
polders ingericht als overloopgebied, als natuurontwikkelingsgebied en als potentiële 
zoet-zout overgangen (Van Duin, 2007), die mogelijkheden voor parallelle 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de recreatieve sfeer, mogelijk zouden kunnen maken. 
Maar ook deze voorbeelden, waar de combinatie van natuurontwikkeling met 
economische, leisure-gerelateerde functies worden gelegd, blijven langs de 
Waddenkust zeer beperkt. 

Ondanks de nabijheid van de Waddenzee en de toeristische overdruk op de 
Waddeneilanden weet het Groninger en Fries terpengebied weinig te profiteren van de 
recreatieve sector. Ontwikkelingen in de recreatieve sector zijn te vinden, maar zijn 
schaars en ad hoc aanwezig, zoals wadloopcentra, ‘bed & breakfast’ en zorg als 
nevenactiviteit voor agrarische bedrijven. De locaties aan het water die relatief goed 
bereikbaar zijn (Harlingen en Holwerd), weten evenmin weinig te profiteren van het 
toerisme want fungeren vooral als overstappunten naar de Waddeneilanden. Het 
gebied wordt door velen als de verre periferie van Nederland beschouwd, en is voor 
menigeen weinig meer dan een noodzakelijk te doorkruizen gebied op weg naar een 
Waddeneiland.  

Momenteel concentreert de industriële sector zich voornamelijk rond de 
havengebieden van Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven. Terwijl het aandeel van de 
industriële sector in Noord-Nederland afneemt (CAB, 2008), heeft de Eemshaven na 
jaren van leegstand een goede bezettingsgraad, en wordt er zelfs gedacht aan 
specialisatie. Onder meer de relatieve afwezigheid van bebouwing en bewoning, de 
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congestievrije toevoermogelijkheden, en de aanwezige kennis-, kunde- en 
infrastructuur voor energie, vormen kansrijke aspecten de haven te specialiseren op 
het gebied van gangbare en alternatieve energieproductie. Zo zal in de Eemshaven het 
aantal energiecentrales toenemen. Met de activiteiten in Delfzijl kan een cluster van 
energie, industrie en (agro)logistiek ontstaan. De maatschappelijke interesse naar de 
verduurzaming van de (groene, blauwe en bio) energiesector, biedt kansen voor deze 
op energie gerichte specialisatie van de Eemsregio (PGG, 2007, Provincie Groningen 
2007). Met Energy Valley, Grounds for Change en Cost Due zijn er inmiddels 
verschillende samenwerkingsinitiatieven, die kansen zien voor de Eemsregio. 

In de havengebieden is er sprake van een relatief hoge ruimtelijk-economische 
dynamiek, zonder dat er noemenswaardige ruimtelijk-functionele verbindingen zijn 
met het directe achterland. De havens zijn dan ook sterk contrasterende gebieden in 
een verder zeer wijds landbouwgebied. Dit is niet noodzakelijkerwijs bezwaarlijk. 
Maar de havens zijn eerder een resultaat van regionale (en nationale) centralisering 
van bepaalde industriele activiteiten, dan dat zij als kristallisatiepunt voor regionale 
gebiedsontwikkeling van het Waddengebied zullen gaan functioneren.  

 
Trends van het Areaal 
Ontwikkelingen in het Waddengebied zijn divers en gefragmenteerd; niet alle delen 
maken gelijke ruimtelijke ontwikkelingstrajecten door. Wel zijn er op veel plekken 
spanningen tussen ruimtelijke dynamiek en ruimtelijke conservering. Bij dynamiek 
gaat het om gebieden waar ontwikkelingen mogelijk en gewenst zijn. Bij conservering 
gaat het om gebieden waarbij bescherming van natuurlijk, ecologische, 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit is gewenst. Ook wordt een 
Waddengebied zichtbaar, waarbij de interactie tussen zee en land is beperkt tot een 
minimum. Land en zee zijn grotendeels met de ruggen naar elkaar toe gekeerd. De 
huidige zeedijken vormen een harde lijn. Tevens hebben we kunnen constateren dat er 
gebieden zijn met een grote aantrekkingskracht, en gebieden die niet of nauwelijks in 
trek zijn. Dit laatste geldt vooral voor het kustgebied achter de zeedijken. De mono-
functionaliteit van dit kustgebied, als gevolg van de aanwezige landbouwsector, wordt 
op een beperkt aantal plaatsen abrupt afgewisseld door karakteristieke en bescheiden 
woonkernen en door locaties waarbij haven- en industrie-activiteiten de boventoon 
voeren. De leefbaarheid van de woonkernen staat ook nog eens onder druk in verband 
met relatieve en absolute krimp van de bevolking. 

Deze diagnostiek brengt een aantal onevenwichtigheden in beeld. Er zijn grote 
ruimtelijk contrasten tussen gebieden. Die zouden we op een aantal punten graag 
verder versterken (ruimtelijk scheiden). En elders zouden we die juist willen beperken 
en zelfs willen opheffen. Ook gaat het om het ontbreken van ruimtelijke verbindingen, 
die bij aanwezigheid juist een duurzame ontwikkeling zou kunnen ondersteunen 
(ruimtelijk verweven). Bijvoorbeeld tussen gebieden met over- en onderdruk, tussen 
landbouw, natuur en recreatie, en tussen zee en land.  
 
Het materiaal 
De ruimtelijke dynamiek van de Waddenregio ligt ingebed in een context van formele 
en informele gedrags-, gebruiks- en wettelijke regels. Wisselende discoursen in beleid 
en regelgeving hebben effect op het planologisch denken en het beleidsmatig 
handelen, wat (verstrekkende) gevolgen kan hebben voor de ruimtelijke omgeving. In 
deze paragraaf worden de contextuele ontwikkelingen geanalyseerd die ruimtelijk 
relevant zijn voor het Waddengebied.  
 
 



 10

Gescheiden gebieden 
Het Waddengebied staat al eeuwen in het teken van het gevecht tussen de mens en de 
natuur. Landaanwinning, indamming en inpoldering werden lange tijd afgewisseld 
met dijkdoorbraken en overstromingen. Om grootschalige overstromingen te 
voorkomen zijn ooit plannen ontwikkeld om de Waddenzee in te dammen. De 
commissie Mazure (1974) en de commissie Staatsen (1976) pleitten echter voor 
behoud en bescherming van het getijdengebied. Indammen zou verlies van de unieke 
eigenschappen betekenen en afbreuk doen aan het waardevolle natuurgebied. 
Inmiddels zijn zowel internationale als nationale wet- en regelgeving en richtlijnen 
opgesteld ter bescherming van de flora, fauna en fysieke gesteldheid van het gebied. 
Het grootste aandeel wet- en regelgeving heeft betrekking op de ‘natte gebieden’ en 
op (delen van) de Waddeneilanden. In mindere mate heeft het betrekking op de ‘droge 
gebieden’ van de landgemeenten (met uitzondering van enkele randzones als de 
havens, en de EHS rond het Lauwersmeer). De Planologische Kern Beslissing (pkb) 
Derde Nota Waddenzee geeft aan dat de natuur voorrang krijgt, maar dat er ruimte is 
voor ‘beperkt menselijk medegebruik’. De Nota geeft aan dat aanleg van nieuwe 
jachthavens en uitbreiding of aanleg van zeehavens en bedrijventerreinen aangrenzend 
aan de Waddenzee, niet mogelijk is. Alleen landinwaartse ontwikkelingen zijn 
toegestaan (Ministerie VROM, 2007).  

Het ministerie van V&W signaleert in de Derde Kustnota ook de confrontatie 
tussen natuurlijke, ecologische en menselijke invloeden op de ruimtelijke dynamiek: 
“In een natuurlijk Waddensysteem zou de Waddenzee zich langzaam landinwaarts 
bewegen. Door menselijke ingrepen is dit proces gestopt: de eilanden blijven op hun 
plaats door zand suppleties en de Fries-/Groningse kust is ‘vastgelegd’ met dijken. 
Als gevolg van zeespiegelstijging kunnen platen en slikken echter onder water komen 
te staan en neemt de zandvraag van de Waddenzee toe. Dit kan weer consequenties 
hebben voor de kustlijnhandhaving. Om de mogelijkheid open te houden voor 
maatregelen dienen langs de Fries-Groningse vasteland kust onomkeerbare 
ruimtelijke ontwikkelingen te worden voorkomen” (Ministerie V&W, 2000; p56). 
Hierin komt mede de spanning tussen behoud, aanpassing en ontwikkeling naar voren.  

Door middel van bestuur, beleid en wet- en regelgeving wordt een door de 
mens gecreëerde stabiele situatie gehandhaafd. Het beperken van de risico’s van 
overstromingen op de korte en lange termijn wordt gezien als essentieel. Het 
behouden van de huidige natuurlijke en ecologisch situatie is gewenst, wat voor de 
korte termijn (technisch) mogelijk is. Processen, waaronder ecologische dynamiek 
van het Waddengebied, zeespiegelstijging en de ‘zandhonger’ van de Waddenzee, 
vragen echter om adaptief vermogen. De harde zeekeringen vormen in dit proces een 
obstakel. Land en zee zijn ‘duurzaam’ van elkaar gescheiden. Beleidsmatig (vergelijk 
Nota Ruimte en pkb Derde Nota Waddenzee) wordt zo fysiek en functioneel de 
interactie geminimaliseerd2. 

Het behoud van de huidige fysieke situatie is op lange termijn wellicht niet 
houdbaar, onder invloed van processen als de klimaatsverandering en de zandhonger. 
Toenemende aandacht voor het accommoderen van water, ook achter de zeedijken ten 
behoeve van klimaatadaptatie, en het benutten van de potenties van water voor 
                                                 
2dit in tegenstelling tot Denemarken waar voor Noord- en Zuid-Jutland een regionaal document hebben 
gecreëerd waarin de relatie tussen de Waddenzee, het achterland en de ‘coastal zone’ voorop staat in 
plaats van de traditionele geografische afbakening (Enemark, 2005). Terwijl in Nederland de 
binnendijkse en het buitendijkse gebieden grotendeels gescheiden van elkaar zijn, zowel fysiek als qua 
wet- en regelgeving.  
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bijvoorbeeld energiewinning, leiden tot nieuwe en mogelijk vernieuwende concepten. 
Een voorbeeld is Integrated Coastal Zone Management (ICZM), een meeromvattende 
strategie, waarin de wisselende en adaptieve relatie tussen land en zee nadrukkelijker 
als uitgangspunt wordt genomen waar dit kan, en wordt vastgehouden aan de starre 
overgang tussen de zee en het achterland waar dit gegeven de risico’s moet. Deze 
strategieën proberen het beste van twee werelden te verenigen: de noodzaak tot 
beschermen en tot risicomijdend gedrag worden voortdurend afgewogen tegen de 
mogelijkheden tot het nemen van kansen en tot gebiedsontwikkeling. 
 
Van sectoraal naar gebiedsgericht 
Naast sectoraal beleid wordt in toenemende mate aandacht besteed aan gebiedsgericht 
beleid. Sectoren als natuur, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie zijn (in)direct aan 
elkaar verbonden. De praktijk doet inzien dat ruimtelijke vraagstukken 
intergerelateerd zijn en niet zonder meer los van hun context bezien kunnen worden 
(zie De Roo, 2003). Deze samenhang maakt sectoraal beleid in veel gevallen te 
beperkt. Naast de technisch-rationele, instrumentele aanpak gericht op sectoren van 
beleid, is er vraag naar een integrerende en gebiedsgerichte aanpak binnen het 
ruimtelijk beleid. Daarvan is in het Waddengebied evenwel nog nauwelijks sprake. 

Een reden daarvoor is de hoge mate aan mono-functionaliteit van het 
Waddengebied. De weidse landbouwgebieden achter de zeedijken vragen niet direct 
om een integrale en een gebiedsgerichte aanpak. Dit geldt in grote lijnen ook voor het 
de unieke en waardevolle natuurgebieden in Waddengebied. Ter bescherming van 
flora, fauna en de fysieke eigenschappen van de Waddenregio zijn wet- en 
regelgeving en richtlijnen vastgesteld, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, 
Ecologische Hoofdstructuur, en Nationale Landschappen. Juist ontwikkelingen in de 
toeristische en recreatieve sector worden aangetrokken door deze kwaliteiten. Deze 
ontwikkelingen vinden nu vooral op de randen van de mono-functionele gebieden 
plaats.  

Sectoraal beleid gericht op gebieden met een mono-functionele invulling ligt 
voor de hand en zal ook niet verdwijnen. Maar het bevestigt ook de scheiding van 
ruimtelijke gebruiksfuncties op plaatsen waar in toenemende mate er een vraag naar 
multifunctionaliteit is, bijvoorbeeld omdat op basis van bestaande gebiedskwaliteiten 
nieuwe kwaliteiten kunnen worden toegevoegd, die weer een impuls zijn voor verdere 
ontwikkeling. In het Waddengebied speelt dit vooral op het vlak van natuur en leisure, 
en van landbouw en leisure. Dit kan betekenen dat op verschillende locaties er 
behoefte ontstaat aan een combinatie van bescherming van waarden en het 
ontwikkeling van functies in hetzelfde gebied. Een defensieve strategie waarbij 
functies gescheiden worden is dan niet altijd houdbaar.  

De vraag rijst dan of er ruimtelijke strategieën zijn die bij geïntegreerde 
gebiedsontwikkeling de bestaande kwaliteiten als uitgangspunt nemen, en versterking 
van die kwaliteiten zou weten te bewerkstelligen. Met andere woorden: is met een 
gebiedsgerichte aanpak door middel van maatwerk en lokaal draagvlak tot betere 
afspraken en resultaten te komen? Het is een aanpak die tijd, energie en 
zorgvuldigheid vergt en niet zonder meer overal toepasbaar is. De waarde van deze 
aanpak voor bijvoorbeeld een gecombineerde ontwikkeling van ecologische waarden 
en economische potentie verdient verdere aandacht. 

 
Pieken en lokaal initiatief 
Door een omslag in politiek en bestuurlijk denken op rijksniveau, is er sprake van een 
accentverschuiving van ‘toelaten’ en beschermen, naar ‘ontwikkeling’ en het benutten 
van en investeren in ruimtelijk-economische pieken van een regio, gebied of locatie. 
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De overheidsinvesteringen in ruimtelijke ontwikkeling hangt vervolgens samen met 
het verwachte rendement van deze investeringen.  

Er worden bakens verzet, van toelatingsplanning (nee, tenzij...) naar 
ontwikkelingsplanning (ja, mits...). Dit hoeft niet zonder meer te betekenen dat 
bescherming en risicomijdend gedrag uit de tijd raken. Habitat-regelgeving, 
klimaatbeheersing, bescherming tegen het water staan nog steeds zeer hoog op de 
agenda. Alleen, bescherming ‘per se’ en bescherming ‘hoe dan ook’ zal niet langer 
hoog te houden zijn, en zal in afweging worden gezien met het ontwikkelen van 
mogelijke kansen.  

Wat die kansen betreft: ‘Het Noorden’ wordt op dit punt door het Ministerie 
van EZ als relatief leeg gezien. Wat er aan potentie is wordt door het Ministerie 
samengevat als ‘kennis- en energieregio’ (zie Ministerie van EZ, 2006). In ‘Het 
Kompas van het Noorden’ (SNN, 1999) en ‘Lila en de planologie van de contramal’ 
(Hermans en De Roo, 2006) wordt evenwel een andere visie geopperd. In beide 
publicaties wordt het Noorden gezien als de contramal ‘Rust en Ruimte’ die 
contrasteert met de mal ‘Randstad’, met complementaire in plaats van competatieve 
kwaliteiten. In ‘Lila’ worden in het bijzonder de leisure-gerelateerde kwaliteiten van 
Noord-Nederland gezien als een kans voor regionale ontwikkeling. Niet onbelangrijk 
in deze visie zijn de kwaliteiten van het Waddengebied. 

Het rijksbeleid legt de verantwoordelijkheid over het benutten van kansen 
goeddeels decentraal neer, wanneer dat mogelijk en wenselijk is (Ministerie van 
VROM et al., 2006). Het Pieken-beleid voor ruimtelijk-economische ontwikkeling is 
dan ook niet enkel op rijksniveau te vinden. Op regionaal niveau zet Groningen in met 
haar beleid op clustering van ontwikkelingen in ‘kernzones’ en zet Friesland in op 
‘bundelingsgebieden’ (Ministerie EZ & SNN, 2003 & 2007, Provincie Friesland, 
2007, CAB 2008, Provincie Groningen, 2009). Het piekenbeleid is in die zin nog 
traditioneel gericht, en met name gericht op de stedelijke regio’s Groningen-Assen, 
Leeuwarden-Sneek-Harlingen en het havengebied van Eemshaven-Delfzijl. 

Investeringen in de industriële en servicesector worden geconcentreerd in de 
stedelijke en de havengebieden (met name Delfzijl en de Eemshaven). Deze 
beleidstrend betekent dat grootschalige overheidsinvesteringen in perifeer gelegen 
gebieden, niet langer worden gedaan om het gebied van zijn achterstand te af te 
helpen, maar slechts dan plaatsvinden wanneer de kansen op succes groot zijn. De 
ontwikkeling van de Blauwe Stad achter Winschoten, is in deze dan ook niet helemaal 
goed te plaatsen: Het gaat hier immers om investeringen in een kansarm gebied, dat 
door z’n perifere ligging en z’n geïsoleerdheid als project niet zonder meer kans 
maakt op een succesvolle ontwikkeling van een wooneconomie aldaar.  

Dat het om een accentverschuiving gaat, en niet iedere functie of sector 
evengoed hier in mee kan gaan, wordt duidelijk als we naar de landbouwsector kijken 
in het Waddengebied. Beschikbare ruimte voor processen als uitbreiding en 
schaalvergroting wordt voor de landbouw schaarser. Ten eerste door wet- en 
regelgeving, dat paal en perk stelt aan het winnen van land voor landbouw in de 
Waddenzee en in natuurgebieden. Ten tweede door het aantal aanwezige bedrijven en 
de onmogelijkheid om buurbedrijven over te nemen. Ten derde door een toenemend 
aantal ruimte claims, zoals natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. Ten vierde 
door de bescherming van cultureel en landschappelijk erfgoed. Er worden nog steeds 
vele grenzen gesteld aan ontwikkeling, en er moet ook (fysieke) ruimte zijn voor 
ontwikkeling. Dat de periode van bescherming ‘per se’ voorbij is, betekent niet dat 
ontwikkeling ‘boven alles’ de orde van de dag is geworden.  
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Hoe het ook zij: Het belang om op het lokale en regionale niveau kansen te 
signaleren en te benutten neemt toe. In dit belang zullen regionale partijen elkaar 
steeds nadrukkelijker moeten vinden in het zien van deze kansen en in het nadenken 
hoe deze het best te kunnen benutten, gegeven de kwaliteiten van een gebied of regio. 
Dit betekent dat overheden, private partijen, projectontwikkelaars, de landbouw en 
natuurorganisaties te samen regioregie moeten gaan bedrijven. Dit leidt vervolgens 
weer tot interessante bestuurlijke, inhoudelijke en gebiedsgerelateerde vragen. Hoe 
kunnen gebieden en regio’s gebruik maken van potenties om in te spelen op 
ruimtelijk-economische trends, waarbij te beschermen waarden en te ontwikkelen 
waarden elkaar geen afbreuk doen, maar elkaar juist kunnen versterken? En hoe 
kunnen kernzones en periferie hun complementaire kwaliteiten optimaal benutten? 
Hoe valt regioregie te organiseren, gegeven zovele verschillende belangen en visies? 
En waartoe kan regioregie leiden, en welke randvoorwaarden zijn daarbij gewenst? 
 
Trends van het Materiaal 
De accentverschuiving in het ruimtelijk beleid betekent een toenemende focus op 
‘ontwikkeling’ en ‘gebied op eigen kracht’. Dit verlangt van de regio 
ontwikkelingsgericht te denken, uitgaande van potentiële mogelijkheden van het 
gebied zelf. Noord-Nederland reageert hierop door ruimtelijke-economische 
ontwikkelingen verweven met industrie en diensten te concentreren in stedelijke 
ontwikkelingsgebieden, kernzones en bundelingsgebieden, waaronder de Eemsregio. 
Gebieden met ecologische waarden, zoals het Lauwersmeer, de Waddenzee en de 
Waddeneilanden, blijven door strakke nationale en internationale wet- en regelgeving 
beschermd tegen ongewenste effecten als gevolg van deze ‘drive’ naar ontwikkeling. 
 Dit suggereert een balans tussen ontwikkelingsgebieden en gebieden die van 
beleidswege bescherming genieten. De werkelijkheid is evenwel diverser, minder 
gemakkelijk in te delen, en vol van weerbarstigheden. We noemen enkele 
voorbeelden. De landbouwsector weet zich beperkt door veel beleidsregels om zich 
verder te ontwikkelen. Er kan veel niet om natuurgebieden en andere functies, 
waaronder bijvoorbeeld het wonen, te integreren, ook al zou dit uitbreiding van de 
natuurgebieden betekenen, en een versterking van de EHS. Het omkeren van de naar 
binnengekeerde blik van het gebied achter de zeedijken, naar buiten toe over de 
zeedijken heen naar de Waddenzee, wordt van beleidswege bemoeilijkt.  

Met andere woorden: Het Waddengebied is een verre van leeg gebied. Het is 
een gebied dat functioneel-ruimtelijk door beleid is volgepland en begrensd. Dit heeft 
als gevolg dat er fysiek-ruimtelijk maar beperkt mogelijkheden zijn om het 
Waddengebied verder te ontwikkelen, op basis van bestaande en potentiële 
gebiedskwaliteiten, ook al zou het uitgangspunt nadrukkelijk zijn de bestaande 
gebiedskwaliteiten verder te versterken. De nadruk ligt op het ‘duurzame’ ruimtelijke 
scheiden van functies, terwijl kansen voor gebiedsontwikkeling ontstaan op locaties 
waar een ruimtelijke verweving van functies tot de mogelijkheid behoort. Dergelijke 
locaties zijn in het Waddengebied echter nauwelijks voorhanden.  
 
Het verhaal 
Het idee dat een gebied ‘objectief’ te omschrijven valt, bijvoorbeeld op basis van z’n 
functionele indeling, gebiedskwaliteiten of economische ontwikkeling, is achterhaald. 
Aan elke regio, gebied of locatie hangt een verhaal, dat enerzijds ontspruit uit de 
perceptie van mensen, maar die anderzijds deze perceptie ook weer kleurt. Het 
verhaal van gebied of regio is veelal niet eenduidig, en soms zelfs zeer uiteenlopend. 

Wanneer het gaat om een gebied of locatie dat als dagelijkse leefomgeving 
wordt gezien, zal het verhaal veelal een meer functioneel pragmatische invulling 
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kennen, met grote mate aan detail. Is het daarentegen een gebied op afstand, zal er 
veeleer sprake zijn van reflectie op een imago van dat gebied, dat sterk gebaseerd is 
op gevoelens en vooringenomenheden, die bij tijd en wijle worden gevoed door 
heersende discoursen betreffende dat gebied. De Waddeneilanden zijn in die zin 
hoogtepunten van natuur en cultuur, terwijl de ‘mental map’ van de Waddenkust 
hoegenaamd oningevuld blijft. Wie weet bijvoorbeeld dat hier de absolute wereldtop 
van de aardappelteelt een wereldprestatie levert op het gebied van 
aardappelpootgoed?  

In ‘het verhaal’ geen gedetailleerde weergave van verschillende discoursen 
over het Waddengebied. Ondanks het belang hiervan kennis te hebben, ontbreekt een 
grondige discoursanalyse. In ‘het verhaal’ worden dan ook vooral aanzetten tot een 
eerste aftasting voorgesteld, op basis van een globaal perspectief, om de relevantie 
van ‘het verhaal’ voor de kennisagenda te accentueren.  

 
De bewoner, de gebruiker en de bezoeker  
De perceptie van een regio, gebied of locatie bepaalt in grote mate het gedrag en het 
handelen van individuen en groepen ten aanzien van dat gebied. Daarin ligt dan ook 
het belang van dit aspect voor verder onderzoek. Het vraagt bijvoorbeeld om een 
analyse van bewoner en gebruiker. Wie zijn deze? Welke wensen en beperkingen zien 
zij ten aanzien van het Waddengebied of delen daarvan? Welke bedreigingen en 
kansen hebben zij voor ogen, als het om het Waddengebied gaat?  

Als het om de bezoeker van buiten gaat, is dit dan toch vooral de passant, de 
toerist die komt en gaat? En welke waarden hoopt deze te vinden in het 
Waddengebied? Of zijn er potentiële bewoners in beeld, of zo mogelijk investeerders? 
We kennen inmiddels de Duitse toerist, aangetrokken door de eilanden en door 
ontwikkelingen als Esonstad (RvdW, 2008). Ook  weten we bijvoorbeeld dat voor 
bezoekers van het kustgebied geldt dat het herhalingsbezoek lager ligt en vakanties 
over het algemeen korter duren in vergelijking tot de Waddeneilanden (RvdW, 2008).  

De bewoner en gebruiker handelen niet enkel vanuit een bepaald perspectief 
op een gebied, maar doet dit veelal vanuit een set van waarden, die we levensstijl 
noemen. Deze levensstijl drukt een stempel op de omgeving, en vraagt om 
bevestiging van die omgeving. Ook hierin zijn vragen gelegen, bijvoorbeeld wanneer 
het gaat om het inzetten van behoud van urbane kernen en dorpsgezichten in het 
Waddengebied door het toelaten, dan wel stimuleren van tweede-huizenbezit. In dat 
geval kan er sprake zijn van botsende levensstijlen, die contraproductief kunnen zijn. 
Onderzoek naar levensstijlen is een nieuwe manier van kijken naar het gebied, z’n 
gebruiker, en de potenties die een gebied heeft voor die gebruiker.  

 
De beschermer en de beleidmaker 
Voor het Waddengebied spelen naast de bewoner en zijn leefomgeving, en de 
bezoeker van buiten, nadrukkelijk enkele groepen die een grote stem hebben in de 
beeldvorming van het gebied en de invloed daarop op gedrag en handelen ten aanzien 
van dit gebied. Een belangrijke groep is die van natuurliefhebbers en -beschermers. 
Deze groep legt een sterk accent op beschermen en risicomijden, en is argwanend 
naar elk voorstel dat is gericht op het nemen van kansen en op ontwikkelen van 
ruimtelijk-economische voorstellen. Als het om initiatieven gaat met een ruimtelijke 
impact, is veel van deze argwaan gestoeld op jaren zestig planologie. Deze planologie 
kent een eenzijdige gerichtheid op de beoogde functionaliteit van de ruimtelijke 
ingreep, en is daarmee vaak losgezongen van de omgeving. Met deze groep zal samen 
opgetrokken moeten worden in het vinden van meer hedendaagse ruimtelijke en 
ruimtelijk-economische strategieën. In het navolgende wordt er op gewezen dat de 
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planologie een kentering ondergaat, waarbij ruimtelijke ontwikkeling steeds meer zal 
dienen plaats te vinden onder de conditie dat bestaande gebiedskwaliteiten juist 
worden versterkt. 

Nog een belangrijke groep is die van actoren die deel uitmaken van het geheel 
aan beleidsinstituties die op de een of andere wijze betrokken is bij het 
Waddengebied. Het is een belangrijke, maar niet altijd een goed te doorgronden groep 
van actoren, met wisselende samenstellingen en betrokkenheid. Terwijl de 
inhoudelijke betrokkenheid veelal positief is ten aanzien van het behoud van het 
gebied en z’n kwaliteiten, is het vinden van consensus in doen en denken ten aanzien 
van de Waddenzee een minder eenduidig proces. In deze groep ligt evenwel in 
belangrijke mate de regie over de wijze waarop richting gegeven wordt aan de 
ruimtelijk-functionele ontwikkeling van het Waddengebied.  

 
Het verhaal van het beleid 
In  het ‘materiaal’ is reeds verwoord op welke wijze beleid het actuele beleid zich 
richt op het Waddengebied. Traditioneel is er een enigszins defensieve opstelling over 
wat wel en niet als ontwikkeling ter hand genomen kan worden in het gebied. Met de 
opkomst van de ontwikkelingsplanologie en de gebiedsgerichte aanpak zal een 
zoektocht naar een nieuwe balans de beleidsagenda mede gaan bepalen.  

In ‘het verhaal’ doen we daar een voorzet toe, door het verhaal van de 
planologische ontwikkeling – de ruimtelijke discours – uit een te zetten.  De wijze 
waarop de ruimtelijke inrichting van Nederland planologisch wordt begeleid is niet 
statisch, maar aan verandering onderhevig. Globaal zijn deze veranderingen in de 
ruimtelijke discours verweven met culturele conjunctuurwisselingen en met de 
technische ‘knowhow’ van het maatschappelijk veld.  
 De eerste vormen van ruimtelijke interventie bogen zich nadrukkelijk naar de 
natuurlijke randvoorwaarden. Wonen werd gedaan op zandgronden en de hogere 
kleigronden, maar niet in het veen of het moeras. De loop van wegen werd bepaald 
door de loop van waterwegen, zij het op afstand daarvan en op de hoger gelegen 
droge delen. Heel herkenbaar zijn de terpen, wierden en de oude dijken die als een 
functioneel-ruimtelijk reactie op de natuur werden opgeworpen in de strijd tegen het 
water. De historische geografie houdt zich nadrukkelijk met deze eerste vormen van 
ruimtelijke interventie bezig.  
 De daarop volgende periode kunnen we zien als de ‘functionele’ periode. Deze 
periode is opgekomen in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ondanks de korte 
tijdspanne heeft de voorgaande periode volledig verdrongen. Tevens is deze 
‘functionele’ periode dermate manifest in de ruimtelijke planning, dat het nog verre 
van afgesloten is, ondanks allerlei maatschappelijke en culturele bewegingen voorbij 
het ‘functionele tijdperk’. Met de jaren zestig werd de maakbaarheid van de ruimte tot 
uitgangspunt van planning en beleid gemaakt. Waar de architectuur deze 
maakbaarheid letterlijk in beton tot uitdrukking brengt, doet de planologie dit in 
rechte lijnen en sectorale en ruimtelijk gescheiden toedelingen van functies. Het 
betonnen tijdperk in de architectuur is allang verleden tijd, maar in de planologie 
wordt nog volop geworsteld met functionaliteit.  

De vrees van met name de natuurbescherming voor de functionele  planologie is 
begrijpelijk. Functies worden in het functionele perspectief goeddeels los van hun 
omgeving gezien. Er is wel sprake van ruimtelijke samenhang, maar deze is 
andermaal puur functioneel. Samenhang op basis van kwaliteiten, in wat voor vorm 
dan ook, ligt hierbij minder voor de hand. Vooral in gebieden waar ecologische, 
cultuur-historische en landschappelijke kwaliteiten van belang zijn, doet de 
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functionele planologie vaak meer kwaad dan goed. Met thema’s als verrommeling, en 
horizonvervuiling wordt duidelijk dat de ongewenste effecten van de functionele 
planologie niet onopgemerkt zijn gebleven. 
 
Functionele toedeling naar kwalitatieve inbedding 
De planologie staat voor een omslag in denken en doen, waarmee een derde periode in 
het planologisch verhaal lijkt te zijn aangebroken. In plaats van functionele toedeling 
sec, gaat het meer en meer om de kwalitatieve inbedding van functies. Met andere 
woorden: een ruimtelijke functie moet door het landschap worden gedragen, en 
evenzo dienen bestaande kwaliteiten door het toedelen van een ruimtelijke functie 
verder te worden versterkt. Dit uitgangspunt gaat mogelijk een belangrijke ruimtelijke 
voorwaarde worden voor planologisch handelen.  

In toenemende mate wordt ruimtelijk-functionele toedeling vervangen door 
kwalitatieve inbedding van ruimtelijke functies. Het spreidingsbeleid, een denkwijze 
uit de Eerste en Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening (1960 resp. 1966) en de 
nota ‘Ontwikkeling Noorden des Lands’ van 1967, was sterk gericht op een 
functionele toedeling van ruimtelijke functies. Zoals de Eemshaven vrijwel 
rechtstreeks vanaf de tekentafel in het gebied is gezet, zonder aandacht voor de 
omgeving. Dergelijke planningsmethoden zijn thans aan het vervagen (Spit & Zoete, 
2003, Faludi & Valk, 1994). De aandacht voor kwalitatieve inbedding door 
landschappelijke inpassing en behoud van kwaliteiten is steeds vaker het credo, 
waarbij scheiding wordt vervangen voor verweving van functies (Zonneveld & 
Verwest, 2005). Met de opkomst van begrippen als duurzaamheid en leefbaarheid, en 
de aandacht voor cultuur-historie is in het planologische debat oog gekomen voor 
kwaliteitsaspecten, naast en ter aanvulling van het functionele aspect.  

Illustratief hiervoor is de Nota Belvedère (Ministerie OCenW, 1999a), waarin 
het Fries en Groninger terpengebied is aangewezen als waardevol en niet mag 
verdwijnen of onevenredig worden aangetast door nieuwe ontwikkelingen. Om dit te 
bewerkstelligen wordt ‘behoud door bescherming’ aangevuld met ‘behoud door 
ontwikkeling’ (naar Foorthuis & Kok, 2004). De essentie achter de nota is, dat 
erfgoed behouden kan blijven doordat daarmee een meerwaarde kan worden 
gecreëerd bij ruimtelijke ontwikkelingsopgaven (Ministerie OCenW, 1999a). Het 
landschap en het culturele erfgoed kan worden ingezet, om de ruimtelijke kwaliteit en 
de sociaal-economische situatie te verbeteren (CWSS, 2001 en Schroor, 2008).  

Maar het moet gezegd, nog lang niet alle planologen en bestuurders zijn 
inmiddels van dit uitgangspunt doordrongen. En de ‘beschermers’ hebben dan ook het 
gelijk aan hun kant, indien zij kritisch blijven tegenover de ‘beleidmakers’. Er valt 
dan ook nog een wereld te winnen, maar eveneens kan worden geconstateerd dat er 
weldegelijk veel te winnen valt. Hierin ligt nadrukkelijk een kennisvraag.  
 
Trends van het Verhaal 
Alhoewel elk gebied z’n eigen verhaal heeft, en het verhaal dat ieder heeft van het 
gebied mede bepalend is voor gedrag en ruimtelijke handelingen, is er relatief nog 
weinig bekend over het verhaal van het Waddengebied. Met de transitie van het 
planologische focus van functionele toedeling naar  kwalitatieve  inbedding, wordt het 
belang van het verhaal van de Waddenzee alleen maar relevanter. Met de wetenschap 
dat het planologisch accent tevens verschuift van ‘toelaten’ naar ‘ontwikkelen’, is de 
behoefte aan inzicht in de wijze waarop ruimtelijke ontwikkelingen de bestaande 
gebiedskwaliteiten van het Waddengebied zo mogelijk kunnen versterken. Hierin ligt 
een belangrijke uitdaging.  
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We hadden reeds geconstateerd dat er rond de economische en ecologische 
concentratiegebieden in het Waddengebied een spanningsveld tussen behoud en 
ontwikkeling te onderscheiden valt. In deze gebieden mag gegeven het voorgaande 
verwacht worden dat de vraag toeneemt naar de kwalitatieve inbedding van 
ontwikkelingen en de aandacht voor landschappelijke, ecologische en 
cultuurhistorische waarden. Tevens zullen meervoudige claims op de ruimte (door 
beleid, ecologie, natuur, maatschappij, klimaat, etc.) de vraag naar multifunctionele 
gebieden doen toenemen. Dit geldt met name voor gebieden waar hoge natuurlijke 
waarden, relatief grotere economische potenties, en landschappelijk en 
cultuurhistorisch erfgoed tesamen aanwezig zijn. Het gaat dan vaak om 
overgangsgebieden. Wanneer het gaat om de ontwikkeling van het Waddengebied 
komt dan de vraag in beeld of deze overgangsgebieden slechts randgebieden dienen te 
zijn en te blijven. Of gaat het hier om kristallisatiepunten en dynamo’s voor verdere 
ontwikkelingen?  
 
 

4. Scheiden of Verweven? 
 
Elke regio in het Waddengebied heeft een eigen geschiedenis. De mate waarin de 
mens of de natuur de boventoon voert is verschillend per tijdsperiode en per gebied. 
Het verleden laat zien dat de wisselwerking tussen menselijke en natuurlijke 
invloeden verantwoordelijk is voor de huidige ruimtelijke situatie. Dit zal voor de 
toekomst niet veel anders zijn. Alleen, zo is uit het voorgaande af te leiden, de mate 
waarin in het verleden het accent heeft gelegen op functioneel-ruimtelijke scheiding 
van gebieden en hun ontwikkeling, zal niet zonder meer kunnen worden volgehouden. 
En, zo is tevens de boodschap, een strikte scheiding tussen functies is ook niet altijd 
nodig als het om behoud van gebiedskwaliteiten gaat. Als het om het creëren van 
kansen (voor economie én ecologie) gaat, is een strikte scheiding van functies zelfs 
niet wenselijk.  
 
Duurzaam gescheiden 
Binnen het Waddengebied zijn verschillende regio’s in te delen naar hun economische 
of hun ecologische waarden en kwaliteiten. Door sectoraal beleid zijn deze gebieden 
niet alleen fysiek van elkaar gescheiden. Ook zijn ze opgetuigd met beleidscondities 
die sterk de mogelijkheden van deze gebieden bepalen. Voor zowel economisch als 
ook voor ecologisch georiënteerde gebieden is vergaand gereguleerd wat wel en wat 
niet tot de mogelijkheden behoort, wanneer het om behoud of ontwikkeling van deze 
gebieden gaat. We hebben kunnen constateren dat niet alleen natuurgebieden, maar 
bijvoorbeeld ook landbouwgebieden met allerlei restricties zijn omgeven, en zo 
beperkingen opleggen aan de handelingsruimte in die gebieden.  

Het is vooral op de randen van de monofunctioneel ingedeelde gebieden waar 
afwijkende ontwikkelingen zichtbaar zijn, en die naast hun onmiskenbare 
aantrekkingskracht tevens verantwoordelijk zijn voor conflicten, confrontaties en 
spanningen. Het gaat dan om ‘spontane’ ontwikkelingen, die zich laten lezen als 
ontsnappingen aan bestaande restricties, en die tevens laten zien dat deze 
ontsnappingen levensvatbaar zijn. Met andere woorden: het gaat hier om ruimtelijk-
economische ontwikkelingen, waar slechts beperkt ruimte aan wordt geboden, maar 
die maatschappelijk gezien wel aan een zekere vraag beantwoorden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om leisure-achtige activiteiten, aan het wonen in het groen en aan 
activiteiten verbonden aan het thema water en landschap.  
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Op de randen van de monofunctionele gebieden worden ecologische kwaliteiten 
en economische kansen gecombineerd. Naar mate het combineren van kwaliteiten en 
kansen leidt tot succesvolle ‘spin off’, zal het aantal claims op de beschikbare ruimte 
onvermijdelijk toenemen. Vanuit een traditioneel beleidsperspectief zal hierdoor het 
spanningsveld tussen het behoud van bestaande kwaliteiten en het ontwikkelen van de 
fysieke ruimte verder groeien. Traditioneel is het antwoord: het ‘duurzaam’ scheiden 
van functionele gebieden die bescherming behoeven en functionele gebieden die 
(vaak mono-functioneel) ontwikkeld kunnen worden. Daarmee worden het mijden 
van risico’s en het benutten van kansen tegenover elkaar geplaatst en als 
onverenigbare tegenpolen gezien (zie figuur 2). Als dit wordt vertaald naar gebieden 
in de Waddenregio, kan het volgende worden opgemerkt: 
 

 Beleid gericht op bescherming en het mijden van risico’s heeft onder meer 
betrekking op de Waddenkust door middel van de zeekeringen. Ook is het tot 
uitdrukking gebracht in wet- en regelgeving gericht op flora, fauna en de 
aanwezige fysieke systemen (ecologie en klimaat). Ook stellen beleid en 
regelgeving grenzen aan economisch-ruimtelijke ontwikkelingen, in het 
bijzonder wanneer het op een of andere manier een inbreuk in de conservering 
van het gebied en z’n kwaliteiten kan betekenen.  

 Ontwikkelen en het benutten van kansen blijven beperkt tot gebieden die 
nadrukkelijk daartoe worden uitgenodigd, maar dan wel binnen de condities 
die aan een ruimtelijke bestemming zijn meegegeven. Het betreft onder meer 
binnenstedelijke ontwikkelingen, de ontwikkelingen van de Eemshaven 
(transport, visserij, energie e.d.) en recreatieve ontwikkelingen op de 
Waddeneilanden, op de randen van het Lauwersmeer, etc. (recreatie en 
toerisme). 

 
 
Figuur 2: Keuzeruimte voor functioneel-ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
Verweven om te versterken 
We hebben echter laten zien dat functionele scheiding van de fysieke structuur (zie 
figuur 3) een erfenis is uit de jaren ’60. Met een kwaliteitsgeoriënteerde planologie 
zou daar inmiddels anders naar kunnen worden gekeken. In plaats van het eenzijdig 
leggen van de nadruk op scheiding (toelatingsplanologie: ‘nee tenzij…’), kan een 
geïntegreerde aanpak voor een aantal locaties bijzonder interessant zijn 
(ontwikkelingsplanologie: ‘ja mits…’). Het gaat dan vooral om enkele locaties waar 
ecologische kwaliteiten kunnen worden verbonden met economische functies, waarbij 
het uitgangspunt is dat beide elkaar versterken. In plaats van zo goed als ‘alles’ 
functioneel vast te leggen, kunnen – mits goed begeleid – deze op verweving van 
functies (zie figuur 3) gerichte locaties een springplank zijn voor 
gebiedsontwikkeling.   

Kansen benutten 

Ontwikkelen

Beschermen 

Risico mijden 
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Figuur 3: Ruimtelijk-functionele confrontatie tussen economie en ecologie 

 

 
 
Deze constateringen laten zich ook anders formuleren. Een duurzame 

scheiding van functies, mede gevoed door een dogmatisch vasthouden van traditionele 
uitgangspunten, kan tot niet-natuurlijke, gemankeerde ontwikkelingsprocessen leiden. 
Een gebied wordt de kans ontnomen om lokaal mee te bewegen met verschillende 
macro-trends. Een van die macro-trends is de ontwikkeling van een ‘vierde’ 
economie, die zich manifesteert in de vorm van leisure, care en wellness. In contrast 
met de ‘tweede’ (industrie) en ‘derde’ (diensten) economie gaat het hier om een 
economie waarvoor de kwaliteit van landschap en ecologie een voorwaarde is.  

Ook met het omarmen van deze ‘vierde’ economie zullen er gebieden blijven 
waarbij ecologische kwaliteiten worden afgeschermd van allerlei interveniërende 
activiteiten, en zullen grote mono-functionele gebieden blijven bestaan. Maar ook zal 
er in toenemende mate ruimte worden gevraagd voor integrale ontwikkelingen die op 
de een of andere manier verbonden is met deze vierde economie. Het zijn nu nog 
vooral de urbane kernen op de Waddeneilanden waar deze ontwikkeling geacht wordt 
verder te groeien. Maar ruimtelijk gezien staan deze kernen reeds zwaar onder druk. 
Er is veel voor te zeggen deze toenemende druk af te buigen, bijvoorbeeld door aan de 
vaste wal, achter de zeedijken, kansen te creëren.  

Dit zal dan wel tot onvermijdelijke transities in het landschap gaan leiden. Dit 
hoeft voor de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
kwaliteiten niet een bedreiging te zijn. De landschappelijke transities en integrale 
ontwikkelingen zullen onder goede randvoorwaarden zelfs tot een toename van het 
areaal aan natuur, groen en water kunnen leiden. Het is dan wel zaak deze goede 
randvoorwaarden te vinden, waarbij een op ontwikkeling georiënteerde planologie de 
kwaliteiten van het gebied weet te behouden en mogelijk zelfs kan uitbouwen.  

We kennen in de planologie daarvoor reeds het mechaniek van de 
compensatie. Dit gaat uit van een ingreep op een locatie, waarbij het verlies aan 
kwaliteiten elders wordt teruggebracht. We zoeken evenwel naar mechanieken waar 
een ingreep op een locatie juist de kwaliteiten op deze locatie vasthoudt, en mogelijk 
zelfs een aanzet kan zijn tot verdere ontwikkeling. Dit legt echter een grote uitdaging 
neer bij het beleid. En als gevolg vraagt deze vorm van planologiebedrijven om 
regioregie. Hier ligt duidelijk een kennisvraag.  

In het Waddengebied kent iedereen de gebieden met hoge economische 
potentie en met hoogwaardige ecologische kwaliteiten. En we hebben hier 
gesignaleerd dat het niet zonder meer in alle gevallen om strikt gescheiden gebieden 
hoeft te gaan. Sterker, onder goede randvoorwaarden kunnen economische 
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ontwikkeling en ecologische kwaliteiten zeer wel samengaan, en van elkaar 
profiteren. In het proces van gebiedsontwikkeling staat in die gevallen risico mijdend 
gedrag niet langer haaks op het nemen van kansen. In plaats van het duurzaam 
scheiden van functies ontstaat ook de ruimte om kansen te wegen voor de toekomst 
van het Waddengebied, die ontstaan als gevolg van het verweven van functies. 

 
Een mozaïek van gescheiden en verweven functies 
Naast de gebiedsontwikkelingen op de randen van monofunctionele gebieden, is er in 
het Waddengebied nog een groep van regio’s, gebieden of locaties, waar de 
tweedeling tussen beschermen en risico mijden en het ontwikkelen en kansen pakken, 
minder evident is. Het gaat om die gebieden of locaties, die gekleurd worden door 
ruimtelijke vraagstukken, zoals achterblijvende ruimtelijk-economische ontwikkeling, 
demografische krimp, afnemende gebieds- en leefkwaliteit en de afkalving van 
landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorie. Het gaat dan deels om gebieden met 
minder uitgesproken ecologische kwaliteiten en een beperkt economisch 
ontwikkelingspotentieel. Deze gebieden zijn relatief ondergewaardeerd en 
onderbenut, trekken weinig aandacht en dito bezoekers en liggen vaak buiten 
economische kernzones of ecologische concentratiegebieden.  

De gebiedsanalyse in paragraaf 3 laat echter zien dat deze gebieden wellicht 
niet al te dynamisch overkomen, en mogelijk zelfs in een neerwaartse spiraal van 
ontwikkeling zitten, maar dat er wel degelijk kansen zijn te onderscheiden. Bij het 
onderkennen van deze kansen gaat het om het signaleren en verbinden van ruimtelijk-
economische trends met lokale, gebiedsspecifieke kwaliteiten.  

Tegen de achtergrond van ‘ontwikkelen en beschermen’ en ‘economie en 
ecologie’, gaat het voor deze gebieden in belangrijke mate om het thema 
‘leefbaarheid’. Leefbaarheid wordt niet bepaald door een enkele functie, maar door de 
samenhang van verschillende functies, dan wel het wegvallen of het ontbreken van 
functies met gevolgen voor de onderlinge samenhang. Vooral als gevolg van 
veranderingen door economische en demografische krimp staat de samenhang van 
functies onder druk. Hierdoor neemt de risico op een afnemende leefbaarheid 
regionaal en in woonkernen toe.  

Demografische krimp is niet alleen het gevolg van een absolute of relatieve 
bevolkingsafname. Het is tevens het gevolg van een verandering van huishoudens en 
huishoudensgrootte. Al deze aspecten zetten de wens onder druk om het 
voorzieningenaanbod in de verschillende kernen te behouden en de bezettingsgraad 
van woonvoorzieningen op peil te houden. Deeloplossingen, zoals het met 
overheidsteun hooghouden van publieke voorzieningen en het stimuleren van de 
woningkwaliteit, zijn onvoldoende effectief en duur. Ook is gebleken dat generieke 
oplossingen ten aanzien van demografische krimp überhaupt weinig effectief zijn. 
Krimp vraagt om een genuanceerde en gebiedspecifieke aanpak, op verschillende 
schaalniveaus. Te denken valt aan regionale afwegingen bij het ontwikkelen van een 
kernhiërarchie, in samenhang met andere ruimtelijk-functionele gebiedsstrategieën. 
Tevens ligt het voor de hand op woonkernen gerichte aanpakken te ontwikkelen, 
waarbij de neerwaartse spiraal wordt omgebogen naar een op kwaliteit gericht 
perspectief, dat mogelijk kansen biedt voor plaatselijke ontwikkelingen van de woon- 
werk- en leisure-economie.  

Het instandhouden en verbeteren van de locale en regionale leefbaarheid 
illustreert de noodzaak tot integrale en gebiedsgerichte aanpakken. Zoals eerder is 
aangegeven vinden veel functioneel-ruimtelijke ontwikkelingen echter nog 
gescheiden plaats. Ontwikkelingen staan nog goeddeels op zich zelf, terwijl het 
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verweven van ruimtelijke ontwikkelingen functies de mogelijkheid biedt onderling 
synergie te vinden en in hun ontwikkeling van elkaar te profiteren. In het 
Waddengebied gaat het onder meer om de volgende situaties:  
 
 Reeds genoemd zijn de randen van het Lauwersmeer. In dit tussengebied op de 

rand tussen het natuurgebied en het productielandschap, vindt de confrontatie 
tussen ruimtelijke stabiliteit en dynamiek plaats door een vraag naar 
multifunctionaliteit. De rand wordt steeds meer een verzamelpunt van 
ontwikkelingen. Verbindingen met het achterland ontbreken nog veelal, terwijl 
daar toch ook (bescheiden) ontwikkelingen plaatsvinden op gebied van de leisure-
economie. Denk bijvoorbeeld aan ‘De Friese Wouden’ en ‘Middag en 
Humsterland’. Een vergelijkbare situatie geldt voor de leisure-drukpunten op de 
Waddeneilanden, die momenteel nog niet of nauwelijks voor een spin-off op de 
Waddenkustzone zorgen (zie ook figuur 4).  

 De Eemshaven, als product van jaren ’60-planologie, staat in sterk contrast met 
het omliggende land. Deze overgang roept de vraag op hoe de randgebieden een 
springplank kunnen zijn voor ontwikkelingen, waarbij de orientatie binnen het 
havengebied op energie en duurzaamheid kan profiteren van de kwaliteiten van 
het omliggende landschap en deel kan gaan uitmaken van een zogenaamd 
‘geïntegreerd energie-landschap’ (zie figuur 4 en ook § 5)? 

 
Figuur 4: Situatieschets Waddengebied 

 
 
 Kleinschalige concentratiepunten waar ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt zijn in 

het Waddengebied schaars, maar wel aanwezig. Zo is rond Pieterburen een cluster 
van initiatieven ontstaan op gebied van recreatie, care en wellness. En rond 
Sexbierum en Berlikum is sprake van een concentratie van glastuinbouw. Het zijn 
concentratiepunten van ontwikkeling, die momenteel relatief los van de omgeving 
staan maar wel een idee oproepen van mogelijke ontwikkelingsrichtingen. In de 
nabije toekomst kunnen de zogenaamde ‘waterretentiegebieden’ uitgroeien tot 
vergelijkbare concentratiepunten, en een bron zijn voor verdere 
gebiedsontwikkeling. 

 Ondanks dat behoud van cultuurhistorie hoog op de ruimtelijke agenda staat, zijn 
initiatieven veelal ad hoc en eenzijdig gericht op conserveren. Echter, het besef 
neemt toe, dat (economische) gebruiksfuncties essentieel zijn om historische 
gebouwen, cultuurlandschappen en waardevolle kernen te behouden. Combinaties 
als het wonen in historische boerderijen en het extensief recreëren nabij of zelfs in 
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ecologisch waardevolle landschappen kunnen, mits de randvoorwaarden helder 
zijn en nageleefd worden, kunnen bijdragen aan een structurele versterking van 
het gebied. Terwijl het Waddengebied vele dorpen, kerken, terpen, wierden, 
historische zeedijken, boerderijen en nog veel meer karakteristieke functies kent, 
is een structurele samenhang en een daarop gerichte samenhangende strategie van 
ruimtelijke ontwikkeling niet in beeld.  

 Het aantal initiatieven om zoet/zout-overgangen te herstellen neemt toe. Projecten 
zijn ingang gezet of gepland in de Breebaartpolder, rond Harlingen, Westerwoldse 
Aa, het Amstelmeer en het project ‘Noord-Friesland Buitendijks’. Het doel van 
deze projecten is het stimuleren van ontwikkelingen op gebied van natuur en 
ecologie. Bij deze overgangen staan natuur en de ecologische kwaliteit centraal, 
als monofunctionele aspecten, ruimtelijk gescheiden van andere gebruiksfuncties. 
Deze gebieden zijn evenwel interessant voor combinaties van functies, zoals 
natuur-water-recreatie, natuur-water-wonen, en – zo mogelijk – natuur-water-
energie. 

 De landbouwsector zal in haar drive tot ontwikkeling en schaalvergroting steeds 
meer rekening moeten houden met verschillende ruimtelijke kwaliteiten, zoals het 
behoud van landschap en de waardering van cultuurhistorie. Schaarse ruimte 
noodzaakt nu reeds tot bedrijfsverbreding, waarbij landbouw wordt gecombineerd 
met natuurontwikkeling, landschapsbeheer, recreatie en zorg. De behoefte aan 
multifunctionele bedrijfsvoering steunt steeds vaker op (en betekent een winst 
voor) cultuurhistorie, landschap en ‘verblijf van derden’. Deze ontwikkeling 
betekent overigens niet het einde van de vraag naar mono-functionele 
landbouwgebieden. De vraag rijst dan hoe ruimtelijk een balans tussen 
schaalvergroting en bedrijfsverbreding te vinden, waarbij de kwaliteiten van de 
omgeving in de afweging mee worden genomen, en zo veel mogelijk worden 
benut en zo mogelijk worden versterkt. 

 
Het bovenstaande illustreert de mozaïek van het Waddengebied. Ontwikkelingen zijn 
momenteel veelal ad hoc initiatieven, randverschijnselen of op zich zelf staande 
concentratiepunten van ruimtelijke ontwikkeling. Door deze ontwikkelingen in een 
breder en regionaal perspectief te plaatsen kan een samenhang van kristallisatiepunten 
ontstaan. Daarvoor is wel een andere visie nodig voor gebiedsontwikkeling, waarin 
oog is voor veranderende ruimtelijke situaties, die als gevolg daarvan pluripotent 
worden voor verdere gebiedsontwikkeling. Deze veranderende situaties ontstaan 
veelal als gevolg van de mogelijkheid tot integratie, verwevenheid dan wel 
samenhang van ruimtelijke functies op een bepaalde locatie of binnen een gebied of 
omgeving. Nu nog worden deze ontwikkelingen beperkt tot randverschijnselen, door 
het dogma van ‘het behoud van de mono-functionele gebiedsinvulling’.  

Wanneer er meer ruimte wordt gegeven aan een meer integrale opvatting, 
gericht op het samen gaan van en het vinden van synergie tussen ontwikkeling en 
bescherming, komt een aantal vragen in beeld: Hoe kan in het Waddengebied worden 
geprofiteerd van ruimtelijk-economische trends, uitgaande van aanwezige 
gebiedskwaliteiten en het uitgangspunt deze te versterken, waardoor er sprake kan 
zijn van bescherming èn ontwikkeling? Kan de toenemende vraag naar recreatie en de 
groeiende behoefte aan een goede woon- en leefkwaliteit worden gecombineerd met 
behoud van cultuurhistorie en ontwikkeling van natuur? Welke vormen van 
ruimtelijk-functionele integratie en van geïntegreerde landschappen dragen bij aan een 
verhoging van de kansen tot (ecologische en economische) ontwikkeling van het 
Waddengebied? Welke condities zullen het proces van ruimtelijk-functionle integratie 
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in goede banen moeten kunnen leiden? En welke beleidsvorm en en vorm van regio-
regie passen hierbij? 
 
Trends en kansen: Geïntegreerde landschappen 
In het voorgaande is geconstateerd dat tegenover de mono-functionele 
gebiedsinvulling gericht op beschermen dan wel op ontwikkelen (weergegeven door 
de van elkaar gescheiden blokken linksboven en rechtsonder in figuur 5) slechts 
beperkt de kansen op vooruitgang van het Waddengebied kan faciliteren. 
Multifunctionele gebiedsontwikkeling vergroot de pluripotentie van een gebied, en 
daarmee de kansen tot ontwikkeling gegeven verschillende macro-trends en locale 
mogelijkheden. Tevens is er op gewezen dat bepaalde hedendaagse ontwikkelingen, 
zoals de behoefte aan ‘renewables’ bij het ondersteunen van de energievoorziening, 
de noodzaak tot het aanwijzen van waterretentiegebieden en de opkomst van de vierde 
economie, met leisure, care en wellness, juist baat hebben bij een hoogwaardige 
gebiedskwaliteit. Het gaat dan mede om kwaliteiten die in het gangbare denken 
bescherming behoeven, waaronder cultuurhistorie, ecologie en landschap. Dit alles 
overziend, ligt een visie voor het Waddengebied voor de hand, waarbij ruimte is voor 
verschillende functies die elkaar kunnen versterken, en een springplank kunnen zijn 
voor gebiedsontwikkeling gericht op economie èn ecologie (zie te leggen relaties 
tussen de kwadranten in figuur 5). Essentieel is het uitgangspunt dat de ontwikkeling 
van functies geen afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit, maar deze juist versterkt.  
 
 
Figuur 5: Ruimtelijke thema’s in spanningsveld 

 
 
Figuur 5 biedt een raamwerk om verschillende regio’s in het Waddengebieden te 
plaatsen. Op basis van de gebiedsanalyse leidt dit tot een mogelijk denkbare indeling, 
zoals weergegeven in figuur 6. Bij figuur 6 gaat het niet zozeer om de exacte 
plaatsing, maar om voorbeelden hoe verschillende regio’s in het Waddengebied zich 
momenteel, op basis van de gebiedsanalyse, tot elkaar verhouden. Het figuur geeft aan 
dat enkele functies ruimtelijk gescheiden worden van de omgeving (tekstboxen 
linksboven en rechtsonder). Het figuur geeft ook aan dat er enkele ontwikkelingen 
plaatsvinden die niet in het traditionele zwart-witte beeld van óf beschermen, óf 
ontwikkelen passen, maar waarin naar een combinatie wordt gezocht (tekstboxen 
linksonder en rechtsboven).  
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Figuur 6: Het Waddengebied geplaatst in het spanningsveld 

 
 
In het voorgaande is geconstateerd dat bepaalde processen, aangegeven als trends, 
gevolgen kunnen hebben voor ruimtelijke structuren. Voorbeelden zijn het 
veranderend klimaat en de mogelijk ruimtelijke effecten daarvan, en de 
schaalvergroting en landaanwinning ten behoeve van de landbouwsector. Daarnaast 
zijn bewegingen onderscheiden die voortkomen uit min of meer autonome 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende vraag naar de 
vrijetijdseconomie (leisure), toenemende behoefte aan wellness & care, aandacht voor 
de kwaliteit van de leefomgeving en de uitbreiding en verduurzaming van de 
energiesector. Voor een regio als het Waddengebied is het interessant hoe dergelijke 
trends verbonden kunnen worden aan lokale kwaliteiten, zodanig dat ruimtelijke 
synergieën ontstaan. Zonder volledigheid na te willen streven zijn op basis van de 
voorgaande beschouwing de volgende potentiële kansrijke verbindingen gelegd tussen 
trends en lokale kwaliteiten: 

 
 Synergieën tussen energieopwekking en klimaat, klimaatsverandering en 

klimaatadaptatie. 
 Verbinden van de opkomende leisure-economie aan beheer en ontwikkeling 

van natuur en de kwaliteit van het landschap.  
 Andere balans tussen monofunctionaliteit en schaalvergroting en 

multifunctionaliteit en gebiedsgerichte ontwikkeling.  
 Gecoördineerde afwentelen van overdrukgebieden (bijvoorbeeld toerisme en 

landbouw) naar gebieden met onderdruk.  
 Verbinden van woon- en leefkwaliteit met water, landschap en cultuurhistorie. 
 De Waddenzee beter positioneren als een prominente verbindende schakel. 

 
In de volgende paragraaf wordt door middel van een scenario-analyse in meer detail 
naar deze relaties gekeken. Aan de hand van scenario’s wordt geïllustreerd hoe 
ruimtelijke trends en tendensen verbonden kunnen worden aan lokale 
karakteristieken, welke kansen daarmee ontstaan en welke condities vervolgens 
bepalend zijn om tot geïntegreerde landschappen kan worden gekomen, waarbij 
economie én ecologie behouden, versterkt dan wel uitgebouwd kunnen worden.  
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5. Scenario-analyse 
 
In de vorige paragraaf zijn relaties geconstateerd die de basis vormen voor enkele 
ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s (Sc. 1-6), zoals weergegeven in figuur 7. Per 
scenario wordt geïllustreerd hoe macrotrends in ruimtelijk-economische ontwikkeling 
aan de lokale en specifieke situatie in het Waddengebied gekoppeld kunnen worden, 
om er kansen voor ruimtelijke ontwikkeling uit te kunnen destilleren. In de eerste 
twee scenario’s worden basale verbindingen gelegd tussen Natuur & Leisure en 
Energie & Klimaat, in de verwachting dat hierin kansen liggen voor strategieën 
waarin bescherming en ontwikkeling met elkaar kunnen worden verbonden. In de 
scenario’s 3 en 4 worden kansen uiteengezet voor een ‘slimme’, geïntegreerde en op 
maatwerk gestoelde ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij worden de spanning tussen 
mono- en multifunctionaliteit en ruimtelijke over- en onderdruk als uitgangspunt voor 
ontwikkeling opgepakt. Het zijn scenario’s die vragen om regioregie. Scenario’s 5 en 
6 gaan uit van een meer fundamentele en vergaande vorm van ruimtelijke 
vernieuwing, zoals het creëren van waterlandschappen en het aanwijzen van de 
Waddenzee als gebiedsverbindende schakel. Er wordt afgesloten met het 0-scenario, 
waarbij het ‘niets doen’ in de betekenis van het behoud van bestaande uitgangspunten 
centraal staat. Met andere woorden: de huidige ruimtelijke strategieën gericht op het 
behoud van mono-functionele gebiedsinvulling blijven onveranderd gehandhaafd.  
 
 
Figuur 7: verbinden van ruimtelijke thema’s tbv scenario’s  
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Innovatieve ontwikkelingen in de leisure-sector varen wel bij een omgeving met  hoge 
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leiden tot investeringen in natuurbeheer en -ontwikkeling. Daarmee kan de 
vrijetijdseconomie een ontwikkelings- of beheersinstrument worden voor natuur, en 
bijdragen aan (beleids)doelstellingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling en exploitatie van 
borgen en states, inclusief bijbehorend natuurbeheer van omliggende grote(re) 
percelen. Kansen ontstaan wanneer extensieve recreatie, ecotoerisme en zorg- en 
wellness-gerelateerde activiteiten worden verbonden met landschappelijke 
kwaliteiten, waaronder water en natuur. Zoet/zout-overgangen zijn onder de juiste 
randvoorwaarden een voorbeeld van situaties waarbij interessante combinaties van 
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functies tot verdere gebiedsontwikkeling kan leiden. Ook op de Waddeneilanden en in 
en rond de EHS zijn innovatieve recreatiemilieu’s met natuur(ontwikkeling) 
denkbaar. Het mag duidelijk zijn: synergieën door het combineren van natuur en 
leisure stellen ruimtelijke, maar ook zeker bestuurlijke condities. Daarbij is 
afstemming en overeenstemming met en tussen belanghebbende partijen van belang. 
    
Scenario 2: Energie & Klimaat 
In  het Waddengebied is de invloed van de zee enorm, en zullen klimatologische 
gevolgen van een stijgende zeespiegel snel voelbaar zijn. Aandacht voor het klimaat 
(en klimaatsverandering) is dan gerechtvaardigd. Het Waddengebied is tevens 
leverancier van energie in verschillende vormen. Het is een belangrijke vindplaats 
voor gas, er staan energiecentrales, en er zijn grootse plannen voor energieproductie 
op basis van ‘renewables’ (zogenaamde ‘duurzame’ energie). Het is daarom niet 
vreemd, dat in het Waddengebied een relatie wordt gelegd tussen 
klimaatveranderingen en de verschuiving naar duurzame energie.  

Het Waddengebied leent zich bijzonder voor de ontwikkeling van een 
zogenaamd geïntegreerd energielandschap. Een beter gebruik van bestaande bronnen 
van energie aangevuld met, en op termijn vervangen door, duurzame energiebronnen, 
in een ruimtelijke structuur die het gebruik van deze bronnen ondersteunt. Het beter 
gebruik van bestaande bronnen kan ondermeer door het gebruik van restwarmte van 
energiecentrales, door in de nabijheid van deze centrales functies te positioneren die 
van deze restwarmte kunnen profiteren. Meer recentelijk is echter de verduurzaming 
van energie in de vorm van ‘renewables’. Daarbij kan gedacht worden aan energie uit 
wind, zon, koude-warmte opslag, geo-thermiek en getijden- en osmosecentrales.  

Verschillende initiatieven op het gebied van klimaat en energie staan nu nog 
los van elkaar, maar zouden elkaar kunnen versterken, gegeven de 
gebiedseigenschappen van het Waddengebied. Zo is er aandacht voor het 
accommoderen in plaats van het weren van water, in de polders achter de zeedijken. 
Dit biedt kansen voor zoet-zout-overgangen met osmose-installaties en getijden-
centrales (al zijn deze instrumenten nog experimenteel). Ook biedt het gebied 
mogelijkheden voor windmolens door de relatief lage bevolkings- en 
bebouwingsdichtheid. Er zijn mogelijkheden voor energieproductie uit biomassa, 
vergisting en gewassen door teelt en verbouw als alternatief voor de landbouwsector 
langs de Waddenkust. De opslag van (rest)warmte kan worden gecombineerd met 
ontwikkelingen in de glastuinbouwsector. Door slimmer ruimtelijke functies te 
combineren met en te relateren aan de verschillende potenties binnen het 
Waddengebied voor de thema’s energie en klimaat, ontstaat een scala aan kansen, 
waarvan het Waddengebied zelf sterk kan profiteren. Niet voor niets zijn 
verschillende initiatieven in en rond het Waddengebied gestart. Denk bijvoorbeeld aan 
Energy Valley, Grounds for Change en Costa Due. 
 
Regio Regie 
Scenario 3: Mono, Multi & Pluri 
Niet alle gebieden zijn even kansrijk om willekeurig ruimtelijke, ruimtelijk-
economische en/of maatschappelijke trends te kunnen accommoderen. Een match 
tussen de gebiedseigenschappen en de condities die nodig zijn om de trends te kunnen 
doen belanden, is essentieel. Zo biedt het gebied langs de Waddenkust nog steeds 
goede mogelijkheden voor schaalvergroting en uitbreiding van de landbouw. Het 
versterkt daarmee wel de mono-functionele inrichting en het eenzijdige gebruik van 
het land. Zolang het de landbouw goed gaat, en er maar beperkt andere ruimtelijke 
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claims op het gebied liggen, zal in een aantal gebieden deze ontwikkeling de overhand 
hebben.  

Maar rond verschillende kernen en natuurgebieden, en in en om nationale 
landschappen Middag en Humsterland en de Friese Wouden, ontstaan onmiskenbaar 
multifunctionele vormen van ruimtegebruik. Het gaat voornamelijk nog om rafelrand-
ontwikkelingen. Maar we weten reeds dat het landelijk gebied niet eeuwigdurend een 
monopolie heeft op de twee dominante functies, te weten natuur en landbouw. Overal 
in het landelijk gebied van Nederland neemt de multifunctionaliteit toe, en dat zal – 
zij het wellicht met enige vertraging – ook voor het Waddengebied gaan gelden.  

De vraag is evenwel: laten we deze ontwikkeling op z’n eigen beloop. Of 
anticiperen we op multifunctionele ontwikkelingen door deze te voorzien van 
restrictieve condities en attractieve voorwaarden, met als doel de bij het gebied 
passende multifunctionaliteit te versterken, in de verwachting dat daarmee de 
ruimtelijke, economische en landschappelijke kansen van het Waddengebied zullen 
groeien.   

Kiezen we ervoor om te anticiperen op komende ontwikkelingen, dan is het 
wenselijk om een omslag in beleid te bewerkstelligen en afspraken te maken over 
ruimtelijke en ruimtelijk-economische regie op regionaal niveau. Deze regioregie zal 
er op gericht zijn trends te signaleren en te accommoderen, waarbij de (potentiële) 
kwaliteiten van het gebied voorop staan. Daar zal het evenwel niet bij  moeten blijven. 
Naast signaleren van trends en het begeleiden van de omslag van een mono- naar een 
multifunctionele gebiedsinrichting, zal de regie er ook toe moeten dienen het 
potentieel van het Waddengebied te vergroten om daadwerkelijk trends in het gebied 
te kunnen laten belanden. Er wordt dan regie gevoerd met het doel de 
gebiedsstructuur te versterken voor toekomstige ontwikkelingen. Het gaat dan om het 
vergroten van de ‘pluri-potentie’ van een gebied. 
 
Scenario 4: Overdruk-onderdruk 
Overdruk op de Waddeneilanden is mede het gevolg van de confrontatie tussen een 
ruimtelijk sterk geconcentreerde ontspanningseconomie en de wens tot behoud van 
natuurlijke kwaliteiten. In scenario 1 werd reeds gewezen op de symbiose tussen de 
toeristische sector en natuurgebieden. Deze symbiose staat op de Waddeneilanden 
enigszins onder druk. Een alternatief om de daar aanwezige overdruk te 
accommoderen, is het ontwikkelen van gebieden met een relatieve onderdruk, die 
evenwel in potentie een vergelijkbare symbiose tussen ontspanning en natuur zouden 
kunnen ondersteunen. Concreet kan het dan gaan om de nationale landschappen 
Middag en Humsterland  en de Friese Wouden. Maar ook verdienen de 
doorvoergebieden (rond Holwerd, Harlingen, Oostmahoorn) naar de Waddenzee en 
naar de eilanden aandacht. Ontwikkelingen in deze richting dienen evenwel van een 
goed doordachte regie te worden voorzien. Immers, enkele op de  Waddeneilanden 
aanwezige kwaliteiten dienen te worden ingewisseld voor andere hogelijk te 
waarderen kwaliteiten in het kustgebied, die er nu nog niet zijn, dan wel nog niet als 
zodanig worden onderkend.  

Het Lauwersmeergebied laat zien dat langs de Waddenkust weldegelijk 
alternatieve ontwikkelingen op het raakvlak van recreatie en natuur kansrijk zijn. 
Maar tevens laat het Lauwersmeergebied zien dat de ontwikkelingen aldaar  enkel en 
alleen plaatsvinden op de rand van het gebied. Er is niet of nauwelijks verbinding met 
het achterland, terwijl ook daar kwaliteiten te vinden zijn – het landschap, de 
cultuurhistorie, de kernen, etc. – die zeer de moeite waard kunnen zijn. Een goede 
begeleiding van ontwikkelingen en het aanwijzen van kristallisatiepunten op 
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strategisch interessante plekken, kunnen er mogelijk toe leiden dat het 
Waddenkustgebied op het raakvlak van recreatie, natuur en landschap verder versterkt 
kan worden (zie figuur 4 voor een grafische weergave). 
 
Ruimtelijke vergezichten 
Scenario 5: Waterlandschappen  
Nederland is op allerlei manieren verbonden met het thema water. Nederland is een 
waterland bij uitstek. Terwijl eeuwenlang de strijd tegen het water centraal stond, 
wordt inmiddels steeds vaker op een andere, meer uitnodigende manier naar het water 
gekeken. Meebewegen met de bewegingen van het water, het water waarderen als 
onderdeel van ons cultuurlandschap, het water als waardevol onderdeel van de lokale 
omgevingskwaliteit, en water als structuurdrager van zeer gewilde 
woonlandschappen. Terwijl overal in Nederland water steeds meer wordt omarmd als 
verbinding tussen mens en natuur, wordt gezien als structuurbepalend voor 
gebiedsontwikkeling en wordt gewaardeerd als een kwaliteit voor landschap en 
omgeving, zien we dat in het Waddengebied maar beperkt in deze ontwikkeling wordt 
meegegaan.  

Toch spreken we van een eeuwenoud terpen- en wierdelandschappen, gelegen 
tussen de kwelderruggen en de huidige zeedijken. In deze landschappen zijn 
verschillende aan water gerelateerde functies denkbaar, en kunnen uitgebouwd met 
waterlopen, maren en meren. Maar ook kan zo mogelijk het getijdengebied 
landinwaarts ruimte krijgen. De landschappelijke ingrepen voor dergelijke scenario’s 
zijn fors, maar zijn historisch gezien niet gebiedsvreemd, en kunnen aan het gebied 
een grotere diversiteit geven, en waarde toevoegen voor wonen, cultuur, landschap, en 
natuur.  

Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is wereldwijs inmiddels een 
aanvaarde strategie om in kustgebieden ontwikkelingen op het gebied van wonen, 
economie, ecologie en veiligheid met elkaar op een verantwoorde en op een 
waardevolle manier met elkaar te verbinden. Op gebied van het combineren van 
waterinfrastructuur en veiligheid is (technisch) al veel mogelijk. Ook is bekend dat 
water de potentie heeft om tot attractieve en kwalitatief hoogwaardig landschappen te 
leiden. Ook weten  we dat voor de ontwikkeling van een ontspanningseconomie water 
onmisbaar is. Minder kennis is beschikbaar over de mogelijkheden en gevolgen van 
een combinatie van water met wonen, zorg en cultuurhistorie.  
 
Scenario 6: De Waddenzee als verbindende schakel 
In paragraaf 3 is geconstateerd dat de Waddeneilanden en de Waddenkust met de 
ruggen naar de Waddenzee zijn gekeerd. Door deze oriëntatie wordt maar beperkt 
gebruik gemaakt van ecologische en economische potenties die het getijdengebied in 
huis heeft. Door het verzachten van de harde lijn tussen zee en land kunnen vooral 
landinwaarts kansen ontstaan voor geheel nieuwe ruimtelijke structuren en functioneel 
gebruik. Door water een prominentere rol te laten spelen, kan aangesloten worden bij 
het karakter en het imago van het getijdengebied, waarbij de van oudsher aanwezige 
band met de zee wordt versterkt. De diversie kwaliteiten die aan de aanwezigheid van 
water kunnen worden verbonden, bieden landinwaarts kansen voor ontwikkelingen op 
zowel economisch als ecologisch gebied. In scenario 5 is reeds genoemd dat door het 
toelaten van brak en zout water achter de zeedijken nieuwe typen natuur, 
woonlandschappen en mogelijkheden voor recreatie, wellness & care kunnen 
ontstaan. Met de Waddenzee als verbindende schakel is het voor de Waddenkust 
minstens zo interessant om de waternetwerken beter te ontsluiten voor recreatievaart. 
Zo kan in een brede strook van eiland, getijdenzee en kustgebied een 
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watersportgebied van ongekende waarde ontstaan, in een route die loopt van Frankrijk 
tot en met de Oostzee.  
 
Niets doen 

Het 0-Scenario 
Tot de mogelijkheid behoort ook het ‘niets doen’. Bedoeld wordt dan het voortzetten 
van de huidige vormen van beleid en bestuur ten aanzien van het grondgebruik en de 
ruimtelijke functionaliteit van het Waddengebied. We hebben evenwel gezien dat we 
met zo’n variant een aantal vraagstukken uit de weg gaan. De overdrukgebieden op de 
Waddeneilanden blijven aanleiding tot zorg. Demografische ontwikkelingen als krimp 
en veranderende huishoudingsamenstellingen blijven onbeantwoord. Mono-
functionaliteit van het  Waddengebied blijft het uitgangspunt, wat een stagnatie van de 
gebiedsontwikkeling zal inhouden. Immers, het gangbare beleid heeft de mono-
functionele gebieden voorzien van allerlei condities en randvoorwaarden, waardoor 
verbreding en/of intensivering van activiteiten niet goed mogelijk zijn. Het 
meebewegen met ontwikkelingen die het gevolg zijn van verschillende trends wordt 
bemoeilijkt. En gebiedsontwikkeling blijft beperkt tot de rafelranden van het  
Waddengebied. Het zal niet bij demografische krimp blijven. Ook economische krimp 
ligt  in de verwachting, wat een extra aanslag betekent op de leefbaarheid van  het 
Waddengebied.  
 
 

6. Conclusie  
 
Het Waddengebied bestaat uit een groot aantal gebieden die fysiek-ruimtelijk 
monofunctioneel van aard zijn en daar beleidsmatig aan worden gehouden. Op de 
randen van economisch en ecologisch waardevolle gebieden ontstaan afgeleide 
ontwikkelingen die druk leggen op de ecologische waarden, contrasteren met hun 
omgeving, dan wel kristallisatiepunten zijn voor verdere ontwikkeling, maar 
beleidsmatig daartoe beperkt worden. De conclusie is dat het streven naar behoud van 
de vele waarden in het Waddengebied de mono-functionele indeling van het gebied 
bestendigt, wat evenwel niet noodzakelijkerwijs gunstig hoeft te zijn voor de 
ontwikkeling van ecologie, economie en leefbaarheid. Het planologische discours laat 
een verschuiving zien van functioneel naar kwalitatief. Daardoor verschuift het accent 
van ruimtelijke interventies van functionele toedeling sec, naar kwalitatieve inbedding 
van functies in hun omgeving.  

De gesignaleerde ruimtelijke vraagstukken van het Waddengebied, waaronder 
natuurontwikkeling, recreatieontwikkeling, leefbaarheid, landbouw, klimaat en 
landschapsbeheer, worden niet begrensd door gemeentelijke grenzen. Ruimtelijke 
strategieën voor het Waddengebied zijn niet geholpen met generieke of gelijksoortige 
inrichtingsprincipes, toepasbaar voor alle gebied, regio’s en gemeenten. Maatwerk op 
basis van locale condities en een regionale aanpak worden relevanter, gegeven een 
aantal macrotrends. Er zal bijvoorbeeld in regionaal verband moeten worden 
nagedacht over verdelingsvraagstukken. Een voorbeeld is de regionale regie van 
bedrijventerreinen, om leegstand van deze terreinen bij elk dorp te voorkomen, en de 
verschuiving van aanbodgestuurde aanpakken naar vraaggestuurde strategieën. Ook is 
hier gesignaleerd dat de vraag naar kwalitatieve inpassing en gebiedsgericht beleid toe 
zal nemen. Ruimtelijke kwaliteit en diversiteit zullen daarbij als uitgangspunten 
gelden. Ook bij deze constatering is (regionale) afstemming van beleid essentieel, 
zodat gebieden niet in onderlinge competitie raken.  
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Regie op ruimtelijke ontwikkeling is dan essentieel. Dit zal dan niet in de 
huidige vorm zijn, waarin het discours van òf beschermen, òf ontwikkelen de 
boventoon voert. Als gevolg hiervan worden nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen 
nog te veel beperkt tot randverschijnselen. Veeleer is er de behoefte aan een visie voor 
het Waddengebied, waarbij ook mogelijkheden worden geboden voor verschillende 
functies die elkaar kunnen versterken, en een springplank kunnen zijn voor 
gebiedsontwikkeling die is gericht op economie èn ecologie. Daarmee kan het 
Waddengebied weer meebewegen met macro-trends, terwijl er ook veel aandacht is 
voor het behoud en het versterken van locale kwaliteiten. Het lijkt onvermijdelijk dat 
een hierop gerichte gebiedsvisie hand in hand gaat met enige vorm van ruimtelijke 
regioregie.  
 
 

7. Kennisvragen 
 

Uit de gebiedsanalyse van het Waddengebied in de onderdelen areaal, materiaal en 
verhaal komt mede naar voren dat het gebied een sterke scheiding van functies en van 
functionele gebieden kent. Als gevolg staan ‘behoud’ en ‘ontwikkeling’ tegenover 
elkaar. In deze bijdrage is vervolgens geconstateerd dat deze situatie niet 
noodzakelijkerwijs op alle fronten positief uitpakt voor de verdere ontwikkeling van 
het Waddengebied. Tevens is geconstateerd dat er ontwikkelingen gaande zijn, die 
een andere houding in een aantal gevallen en onder de juiste condities rechtvaardigen. 
In dat geval zullen strategieën gericht op behoud en op het mijden van risico’s samen 
kunnen vallen met strategieën die meer gericht zijn op ontwikkeling en het nemen van 
kansen. Tegen deze achtergrond zijn de volgende kennisvragen geformuleerd: 
 
Verweving van functies en multifunctionele gebiedsontwikkeling 
 Onder welke condities kan multifunctionele gebiedsontwikkeling een waardevolle 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Waddengebied? 
 Hoe kunnen gebiedskwaliteiten worden geborgd binnen processen van 

multifunctionele gebiedsontwikkeling? 
 Op welke wijzen kunnen ecologische en economische kwaliteiten van elkaar 

profiteren (en mogelijk versterken) als onderdeel van multifunctionele 
gebiedsontwikkeling? 

 Welke ruimtelijke functies kunnen elkaar binnen multifunctionele 
gebiedsontwikkelingen versterken, en welke werken elkaar tegen? 

 Welke ‘multi-level’ factoren zijn met elkaar te verbinden tot een consistente en 
robuuste strategie voor multifunctionele gebiedsontwikkeling 

 Welk conceptueel perspectief is er te ontwikkelen om uitspraken te doen ‘ex ante’ 
over een mogelijke balans, concurrentie en complementariteit tussen 
monofunctionele en stabiele gebieden met multifunctionele en dynamische 
gebieden binnen een functionele regio?  

 Met andere woorden: Wat zijn kansen en condities om bijvoorbeeld de 
Waddenzee een sterkere verbindende rol te laten spelen, zowel fysiek als in de 
beleving van het Waddengebied? 

 Met andere woorden: Wat zijn de kansen en condities om de recreatieve druk op 
de Waddeneilanden te ontlasten met ontwikkelingen achter de zeedijken, aan de 
‘vaste wal’? 

 Welk conceptueel perspectief is er te ontwikkelen ten aanzien van 
multifunctionele gebiedsontwikkeling als investering in regionale en lokale 
leefkwaliteit?  
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 Moeten ontwikkelingen in randgebieden en overgangsgebieden blijven zoals ze 
zijn, of kunnen deze dienen als kristallisatiepunten en dynamo’s voor verdere 
ruimtelijke ontwikkelingen?  

 Is met een gebiedsgerichte aanpak door middel van maatwerk en lokaal draagvlak 
tot betere afspraken en resultaten te komen?  

 Wat zijn de ruimtelijke consequenties van het ogenschijnlijke onstuitbare proces 
van schaalvergroting enerzijds en de vraag naar multifunctionaliteit anderzijds in 
de landbouwgebieden? 

 
Ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke strategie 
 Wat betekent de planologische trend van kwalitatieve inbedding van ruimtelijke 

functies voor de ontwikkeling van beleid, de gebiedsgerichte aanpak en regioregie 
ten aanzien van het Waddengebied?  

 Hoe kan kwalitatieve inbedding van ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan een 
hogere waardering van de leefomgeving?  

 Hoe kunnen strategieën het beste van twee werelden verenigen: wat zijn de kansen 
en condities om de noodzaak tot beschermen en tot risicomijdend gedrag in 
combinatie te brengen met de mogelijkheden tot het nemen van kansen en tot 
gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld als het om klimaat, energie en ruimte, om 
wonen en natuur, en om landbouw, water en recreatie gaat? 

 
Wonen en leefbaarheid 
 Kan de woonvraag op de Waddeneilanden zo gefaciliteerd worden dat het de 

locale kwaliteiten ondersteunt en zo mogelijk versterkt?  
 In welke mate zijn wonen en het natuurbeheer verenigbaar?  
 Welke rol kan biresidentialiteit spelen bij het ondervangen van leegstand en het 

behoud van cultuurhistorie? 
 Kan het ‘overwinteren’ van de recreatievaart in het Waddengebied bijdragen aan 

het behoud van functies? 
 Wat is de gebiedsdifferentiatie ten aanzien van demografische krimp in het 

Waddengebied en wat betekent dit voor de gemeenschapstructuur, de 
voorzieningenstructuur van woonkernen en de vraag- en aanbodsituatie van 
voorzieningen?  

 
Regioregie en ‘adaptive governance’ 
 Waartoe kan regioregie leiden, en welke randvoorwaarden zijn daarbij gewenst? 
 Hoe kan regioregie bijdragen aan regionale afstemming, waarbij gebieden niet in 

onderlinge competitie belanden, maar juist complementair zijn aan elkaar?  
 Hoe valt regioregie te organiseren, gegeven de verschillende belangen en visies?  
 Aan welke voorwaarden moet regioregie voldoen geredeneerd vanuit een 

‘multilevel’,  ‘multiactor’ en ‘adaptive governance’ perspectief, waarbij rekening 
wordt gehouden met het adaptief vermogen van betrokkenen?  
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Over ruimtelijke processen en ontwikkelingen 
van het waddengebied

Op het snijvlak 
van risico en kansen

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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