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Voorwoord
In 2008 werd de Waddenacademie opgericht 
als	instituut	binnen	de	Koninklijke	Nederlandse 
Akademie	van	Wetenschappen	(KNAW),	met	
de volgende drie taken:

•		het	identificeren	van	domein	overstijgende	
kennisleemtes	ten	behoeve	van	de	duur
zame	ontwikkeling	van	het	wadden	gebied	
en het articuleren van voor het wadden
gebied	relevante	onderzoeksvragen;

•		het	bevorderen	van	een	samenhangende	
onderzoeksprogrammering	op	regionaal,	
nationaal	en	internationaal	niveau;

•		het	bevorderen	van	informatievoorziening	
en kennisuitwisseling in en tussen de 
kenniswereld,	overheid,	bedrijfsleven	en	 
maatschappelijke organisaties.

Op	30 maart 2009 presenteerde de Waddenaca
demie	de	integrale	kennisagenda	‘Kennis	voor	
een duurzame toekomst van de Wadden’ aan 
de	toenmalige	bewindslieden	Cramer,	Huizinga	
en	Verburg.	Met	name	het	integrale	karakter	
van de kennisagenda werd gewaardeerd. Er is 
immers veel disciplinaire kennis over het wad
dengebied,	maar	de	Commissie	Meijer	stelde	
al	vast	dat	de	kennis	over	het	waddengebied	in	
belangrijke	mate	versnipperd	en	verkokerd	is.	
Om	het	waddengebied	op	korte,	middellange	
en lange termijn op systeemniveau te kunnen 
begrijpen,	is	een	integrale	aanpak	nodig,	zo	
constateerde	de	Commissie	Meijer.	De	door	de	
Waddenacademie	uitgebrachte	integrale	ken
nisagenda werd door zowel onderzoekers als 
beleidsmakers	gezien	als	een	goede	aanzet	om	
tot de gewenste integrale visie ten aanzien van 
het	waddengebied	te	komen.	

Voor	wat	betreft	de	sociaaleconomische	ont
wikkeling is met name de vraag cruciaal hoe op 
duurzame wijze inhoud kan worden gegeven 
aan	het	streven	naar	werk,	inkomen	en	leefbaar
heid	voor	de	bewoners	van	het	waddengebied.	
Om	die	vraag	ook	in	meer	praktische	zin	op	te	
pakken,	besloot	de	Waddenacademie	begin	2010 
tot het installeren van een sociaaleconomische 
denktank. Uitgangspunt voor het installeren van 
de denktank was om gedurende twee jaar maxi
maal	vier	keer	bijeen	te	komen	over	met	name	

de vraag hoe een duurzame economische 
toekomst	van	het	waddengebied	kan	worden	
gerealiseerd.	Deze	bijeenkomsten	zouden	uit
eindelijk moeten resulteren in een door de 
Waddenacademie	uit	te	brengen	publicatie.
Tot	leden	van	de	denktank	werden	benoemd:	

•		Rindert	Dankert,	plantkundige en 

bestuurder; voorzitter en moderator;

•		Jan	Asselbergs,	voorzitter Wadvaarders;

•		Monique	van	den	Dungen,	adviseur 

overheid en milieu Groningen seaports;

•	Tineke	Jensma-de	Vries,	akkerbouwer;

•		Nynke-Rixt	Jukema,	architect;

•		Frans	Keurentjes,	veehouder, 
commissaris Friesland Campina;

•		Martinus	Kosters,	oud-lid CvB Nationale 

Hogeschool voor Toerisme en Verkeer Breda;

•		Frans	Musters,	directeur Rabobank 

Noord Groningen;

•		Hein	Pols,	recreatieondernemer;

•		Jan	Prins,	bestuurslid LTO-Noord;

•		Marc	van	Rijsselberghe,	 
lid Stichting Waddengroep;

•		Pim	Visser, directeur Haven en 

Visserij Den Helder;

•		Menno	Groeneveld,	manager 

energietransitie Gasunie en bestuurslid  

duurzaamheidscentrum Afsluitdijk;

•		Evert	Wind,	adjunct directeur Kamer 

van Koophandel Noord Nederland.

Daarnaast	werden	Albert	de	Hoop,	burgemees
ter	van	Ameland,	en	prof.dr.	René	Jorna,	hoofd	
van de vakgroep Sociale Wetenschappen van de 
Fryske	Akademy,	voor	de	bijeenkomsten	van	
de	denktank	uitgenodigd.	De	Waddenacade
mie	was	vertegenwoordigd	door	prof.dr.	Jos	
Bazelmans,	bestuurslid	cultuurhistorie,	Klaas	
Deen,	bestuurssecretaris,	en	ondergetekende.	

In	de	afgelopen	twee	jaar	is	de	denktank	zoals	
afgesproken	vier	maal	bij	elkaar	gekomen.	De	
eerste	keer	kwam	de	denktank	bijeen	in	Hotel	
Het	Stadhouderlijk	Hof	in	Leeuwarden,	maar	
vanaf	de	tweede	keer	waren	de	bijeenkomsten	
bij	leden	van	de	denktank.	Dat	betekende	dat	
we	op	bijzondere	locaties	als	de	voormalige	
gevangenis	in	Leeuwarden	(de	Blokhuispoort),	
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het	hoofdkantoor	van	Groningen	Seaports	in	
Delfzijl	en	op	de	M.S.	Silverwind	op	de	Wad
denzee	bijeen	zijn	gekomen.	De	onderwerpen	
die	aan	de	orde	kwamen,	varieerden	van	de	
toekomst	van	de	dairy	campus	in	Leeuwarden,	
de	mogelijkheden	van	de	zilte	landbouw	tot	de	
ontwikkeling	van	de	Eemshaven.	Tijdens	de	
bootexcursie	op	de	Waddenzee	op	16 mei 2011 
bogen	de	leden	van	de	denktank	zich,	onder	
leiding	van	dr.	Kasper	Kok	(Wageningen	Uni
versiteit	en	Research	centre	(WUR))	en	drs.	
Wouter	Jonkhof	(TNO),	over	mogelijke	toe
komstscenario’s	voor	het	waddengebied.	Een 
korte samenvatting van het scenariorapport 
van	Kok	en	Jonkhof	is	als	bijlage	bij	deze	pu
blicatie	gevoegd.

Deze	afsluitende	publicatie	van	de	sociaaleco
nomische	denktank	heeft	geen	wetenschap
pelijke	pretentie.	Wel	geeft	het	een	goed	beeld	
van de mogelijkheden die een aantal vooruit
strevende personen werkzaam in het wadden
gebied,	ziet	voor	de	komende	decennia.	

Met	het	uitbrengen	van	dit	rapport	hoopt	de	
Waddenacademie de discussie over een duur
zame sociaaleconomische toekomst van het 
waddengebied	verder	te	stimuleren.	Namens	
de Waddenacademie dank ik de leden van de 
sociaaleconomische denktank voor hun inzet 
in	de	afgelopen	jaren	en	voor	de	prettige	en	
constructieve wijze waarop is samengewerkt.

Prof.dr.	Jouke	van	Dijk
Vice-voorzitter en portefeuillehouder Ruimtelijke en 

Sociale Economie Waddenacademie
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Inleiding
Economische krimp in de waddenregio wordt door velen als 
onvermijdelijk	beschouwd	en	krijgt	door	twijfel	en	angst	het	
odium van een self fulfilling prophecy.	Te	pas	en	te	onpas	wordt	in	de	
discussie	het	argument	krimp	gebruikt.	De	Waddenacademie	
startte in 2010 een discussie en een brainstorming	met	het	bedrijfs
leven	met	als	hoofddoelstelling	“benoem	de	kansen	van	duur
zame	sociaaleconomische	groei	en	de	leefbaarheid	van	het	
waddengebied.”	

In	februari	2010	was	de	eerste	bijeenkomst	van	de	denktank,	
bestaande	uit	veertien	personen	uit	een	brede	schakering	van	het	
bedrijfsleven.	Ondernemers	uit	de	sectoren	recreatie,	visserij,	 
haven,	veeteelt,	bollenteelt,	akkerbouw,	energie,	architectuur,	bank
wezen,	Kamer	van	Koophandel	en	bestuursleden	en	de	bestuurs
secretaris	van	de	Waddenacademie	startten	de	brainstorming.

De	eerste	afgeleide	van	de	hoofddoelstelling	is	het	innoveren	in	en	
verbeteren	van	bestaande,	reeds	sterke	sectoren	in	de	waddenregio.	
Wij	hebben	geconstateerd	dat	er	veel	tijd	en	geld	wordt	geïnves
teerd in	nieuwe	sectoren,	terwijl	de	bestaande	vaak	kansrijker	zijn	
in	de	toekomst.	Kennis,	infrastructuur,	klimaat,	grond,	landschap 
en	zee	hebben	historisch	gezien	sterke	sectoren	doen	ontstaan.
Het	toerisme	op	de	eilanden	en	in	delen	van	het	vasteland,	de	
havens	en	de	visserij,	de	bloembollenteelt,	de	pootaardappelteelt,	
de melkveehouderij en de energiesector zijn de sterke sectoren 
in	het	waddengebied.

Dit	zijn	sectoren	die	uiteraard	te	versterken	zijn.	Voor	elke	sec
tor	zijn	er	discussies	en	mogelijkheden	onderzocht.	Bijvoorbeeld: 
heeft	het	toerisme	op	de	eilanden	last	van	de	remmende	voor
sprong	en	bureaucratie?	Lijdt	het	toerisme	op	het	vasteland	onder	
streekgewoontes,	regelgeving,	kleinschaligheid	en	verrommeling 
van	het	platteland?	Krijgen	projecten	van	verhoging	van	de	
bodemvruchtbaarheid	en	verziltingsgevaar	voldoende	aandacht	
in	de	akker-	en	tuinbouw?	Is	duurzame	energieopwekking	in	
combinatie	met	energietransitie	een	grote	kans	voor	het	gebied	
en	hoe	realiseer	je	een	netwerk?	Is	de	haven	van	Harlingen	niet	
op	zee	uit	te	breiden	om	het	landschap	en	vruchtbare	grond	te	
sparen?	Hoe	moeten	wij	bebouwing	inpassen	in	het	landschap?	
Is	er	een	specifieke	architectuur	voor	de	waddenregio	mogelijk?	

EindrapportageSociaaleconomische denktank
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Als	tweede	afgeleide	van	de	hoofddoelstelling	zijn	innova
ties en kansen van de eerder genoemde en nieuwe sectoren 
onderzocht	en	besproken.	Zoals	de	kansen	van	Wadden
goud,	de	mogelijkheden	van	zilte	teelt,	onderzoeks-	en	
ontwikkelingswerk	bij	bijvoorbeeld	de	Rijksuniversiteit	
Groningen	(RUG),	en	Van	Hall/WUR,	watertechnologie	
van	Wetsus,	het	aardappelonderzoek	van	HZPC	en	Avebe,	
het duurzaamheidscentrum en vernieuwende archi
tectuur	in	stad	en	land.	En	er	zijn	ook	kansen,	doordat	
de	Waddenzee	een	internationaal	beschermd	gebied	met	
UNESCO	status	is.

De	conclusie	van	de	denktank	is	dat	innovatienetwerken	
van	essentieel	belang	zijn	voor	het	waddengebied.	Zo	
kan	bijvoorbeeld	het	watertechnologisch-onderzoek	van 
Wetsus	van	belang	zijn	voor	de	energietransitie,	maar	
ook	voor	de	zoetwatervoorziening.	Het	aardappelonder
zoek	van	HZPC	en	Avebe	kan	niet	alleen	(poot)aardap
pelteelt	innoveren,	maar	ook	tot	nieuwe	producten	leiden	
en	het	duurzaamheidscentrum	kan	het	toerisme	bevor
deren,	maar	ook	een	energienetwerk	doen	ontstaan	tussen 
diverse sectoren. 

Leefbaarheid	was	de	rode	draad	in	alle	discussies	van	de	
denktank.	Leefbaarheid	op	het	platteland	en	de	dorpen	
is	sterk	afhankelijk	van	de	geldstromen	naar	de	burgers	
en	de	bedrijven.	Immers,	zij	zijn	de	financiers	van	acti
viteiten	die	de	leefbaarheid	bevorderen.	Leefbaarheid	is	
derhalve	alleen	duurzaam	bij	een	goede	sociaalecono
mische situatie.

Krimp	hoeft	niet,	is	onze	conclusie.	Dit	rapport	biedt	
mogelijkheden.	Maak	er	gebruik	van.

Ir	Rindert	Dankert
Voorzitter sociaaleconomische denktank Waddenacademie

EindrapportageSociaaleconomische denktank
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Marc van Rijsselberghe
Thema Ondernemen

Het waddengebied economisch verduur-
zamen en het merk Wadden versterken  
– daaraan werken we continu sinds 1996. 
Denk aan gecertificeerd Texels lamsvlees, 
duurzame visserij, bijzonder fruit (duin-
doorn, cranberry) en zilte groenten. Vanaf 
2004 timmeren we ook flink aan de weg 
met Waddengoud, keurmerk voor duur-
zame producten en diensten uit onze con-
treien.

De komende jaren willen we ons volop 
op voor de Waddengroep nieuwe sectoren 
richten en daarnaast innovatie in be-
staande sectoren bevorderen. Deze verbre-
ding van Waddengoud sluit aan bij de be-
hoeften van ondernemers, zo blijkt uit 
actiegericht onderzoek dat we de afgelo-
pen twee jaar hebben gedaan. Punten uit 
onze visie:

1 Duurzaam toerisme: 
slow leisure
Slow staat voor de tijd nemen om te ge-
nieten. Voor de authentieke beleving van 
het waddengebied. Voor duurzaam om-
gaan met schaarse goederen. Voor cul-
tuurhistorische identiteiten behouden 
door er nieuwe functies (economische of 
sociaalculturele) aan toe te voegen. Denk 
aan luisteren naar waddeneigen muziek 
en poëzie in een historisch waddenpand.

2 Horeca: 
gebiedseigenheid	versterken
Een kwalitatief goede en gastvrije horeca 
waarin bezoekers de authentieke wadden-
beleving herkennen, is bijzonder belang-
rijk voor de regio. Enerzijds om de in-
terne markt voor streekeigen voedsel en 
andere producten te versterken. Ander-
zijds omdat de horeca kan verwijzen naar 
Waddengoud-gecertificeerde toeristische 
diensten en accommodaties. Vandaar dat 
de Waddengroep de komende jaren de 

gebiedseigenheid van deze sector gaat 
versterken. We doen dat door te certifi-
ceren op grond van specifieke criteria. Zo 
letten we erop dat bedrijven streekpro-
ducten gebruiken.

3 Kunst en cultuur: 
de	totale	waddenbeleving
Eén enkele kunst- of cultuuruiting valt 
vaak moeilijk aan de man te brengen. 
Maar door die aan andere streekproducten 
te koppelen, maken we van streekeigen 
kunst een waddenbeleving die we veel 
beter in de markt kunnen zetten. Een 
middeleeuws kerkje sec vinden we dus 
nog geen Waddengoud waard. Maar als 
daar wekelijks een cultureel waddenpro-
gramma plaatsvindt, met waddenhapjes 
in de pauze… dan is het uiteraard een 
ander verhaal.

4 Visserij: 
samenwerking	tussen	vissers,	 
groothandel,	horeca	en	retail;	 
nieuw	aanbod	door	streekeigen	
aquacultures	op	te	zetten
De Waddenzee zien we niet alleen als een 
prachtig stuk natuur, maar ook als een 
plaats die rijk is aan vis en schelp- en 
schaaldieren. Daaruit oogsten mag, mits 
dit op een duurzame, zorgvuldige manier 
gebeurt. De individuele visser maakt daar-
bij het verschil. Maar de duurzame visser 
moet extra toegevoegde waarde genereren, 
aangezien hij een hogere kostprijs heeft. 

Om de duurzame visserij in het wadden-
gebied een volgende stap te laten zetten, 
gaan we samen met vissers, groothandel, 
horeca en retail het marktaandeel vergro-
ten, het assortiment verbreden, de aanvoer 
coördineren en de distributie verder pro-
fessionaliseren. De betere horeca, de be-
langrijkste markt voor Waddengoud ge-
certificeerde vis, wil namelijk zeker weten 

dat hij per seizoen topproducten krijgt 
– anders komt onze vis niet op de kaart. 
Naast de duurzame visserij zijn er moge-
lijkheden om binnendijks streekeigen 
acquacultures op te zetten. Hiervoor moet 
ingezet worden op innovatie.

5 Nog meer streekeigen voedsel:
ontwikkelen	en	certificeren
Het waddengebied heeft naast vis nog een 
rijkdom aan ander streekeigen voedsel. 
De Waddengroep ontwikkelt sinds haar 
start productie- en afzetketens voor onder 
meer zilte producten, lamsvlees, cranber-
ries, duindoorn en spelt. De ontstane ke-
tens functioneren zelfstandig. Voor nieuwe 
impulsen moeten ontwikkelen (keten, 
markt, promotie) en certificeren (streek-
eigenheid, echtheid, kwaliteit) hand in 
hand gaan. In de visie van de Wadden-
groep moeten bovengenoemde parade-
paardjes verder worden uitgebouwd en 
nieuwe waddenspecifieke ketens worden 
toegevoegd.

6 Toeristische marketingorganisaties 
en de Waddengroep:
structureel samenwerken
De cranberry betekent veel voor Ter-
schelling. Het Texels schaap betekent veel 
voor Texel. Het Werelderfgoed Waddenzee 
met daarin typisch economisch mede-
gebruik, als duurzame visserij, bruine 
zeilvloot en Wadlopen kan veel betekenen 
voor de hele waddenregio. Door geza-
menlijke communicatieacties kunnen we 
als gebied veel meer winst halen uit deze 
lokale en regionale paradepaardjes. Daar-
toe dienen de toeristische marketingorga-
nisaties en de Waddengroep (met haar 
netwerk van meer dan 250 bedrijven) 
structureel te gaan samenwerken. 

Waddengoud:	“Het	Waddengebied…	 
een	goudomrande	beleving”	

Lid Stichting Waddengroep
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7 Goed ondernemerschap: 
adviseren en investeren
Zonder goed ondernemersschap en de 
bereidheid tot investeren, redden we het 
niet. Om dit te bevorderen dienen we: 

•  ondernemers te adviseren bij hun 
bedrijfsplannen; 

•  micro-investeringssubsidies toe te 
kennen voor innovatie-, professio-
naliserings- en vestigingstrajecten; 

•  ondernemers ook tijdens de 
implementatiefase te blijven  
adviseren en te begeleiden;

•  ondernemers te helpen onderling 
ervaringen uit te wisselen en 
creativiteit te stimuleren.  
Want ondernemers leren van 
ondernemers;

•  ondernemers te consulteren  
bij het zoeken naar nieuwe  
markten en ketenvorming.

8 Waddengoud: 
meer dan voeding en delicatessen
Een merk staat ergens voor. Waddengoud 
heeft zich geprofileerd als keurmerk voor 
streekproducten uit het waddengebied die 
hun basis hebben in de land- en tuinbouw, 
en de visserij. Nu het merk voor steeds 
meer sectoren beschikbaar komt, dienen 
we ervoor te zorgen dat het bredere associ-
aties oproept dan alleen voeding en deli-
catessen. We laten Waddengoud appelleren 
aan de beleving van de gebiedswaarden 
van het waddengebied (zoals natuur, zilte 
zee, eilanden, weidsheid). Verder verbin-
den we die beleving met een breed pallet 
van bijbehorende typische producten en 
diensten: ”Het Waddengebied… een 
goudomrande beleving”.

9 De keurmerktoets van de  
Raad van Accreditatie, als eerste 
Nederlands streekmerk
Waddengoud is naast streekmerk ook 
keurmerk. Waddengoud-gecertificeerde 
producten voldoen aan eisen op het ge-
bied van herkomst, ecologische duur-
zaamheid en kwaliteit. Daarbij weegt voor 
Waddengoud-dienstverleners gastvrijheid 
zwaar. Maar net zo goed als dat de produ-
centen en dienstverleners die het keur-
merk krijgen aan bepaalde eisen moeten 
voldoen, moet ook het Waddengoud-
systeem zelf betrouwbaar zijn. Om dit aan 
te tonen, wil de Waddengroep als eerste 
streekmerk in Nederland de keurmerk-
toets van de Raad van Accreditatie met 
goed gevolg afleggen.

Verwijzing: www.waddengoud.nl
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Monique van den Dungen
Thema Ondernemen

Het waddengebied is een werelderfgoed. 
Om het in goede conditie te houden, is 
niet alleen goed rentmeesterschap nodig. 
Een gezonde wisselwerking met de om-
geving en steun voor vanzelfsprekend 
beheer en behoud van het gebied zal er 
alleen zijn wanneer ook de mensen die 
er wonen en werken een zekere mate van 
verantwoordelijkheid voelen. Die verant-
woordelijkheid komt het beste tot zijn 
recht wanneer niet één belang boven al 
het andere prevaleert, maar wanneer er 
vanuit ieders belang een zeker bestaans-
recht aan behoud en goed beheer van het 
gebied kan worden ontleend. 

De omgeving van het waddengebied kent 
sociaaleconomisch grote uitdagingen voor 
de komende jaren. Vergrijzing, krimp en 
de trek naar stedelijke gebieden zorgen 
voor problemen om onderwijs, voorzie-
ningen en gezondheidszorg betaalbaar en 
binnen redelijke afstanden voor het plat-
teland te behouden. Toch ben ik van me-
ning dat we voor deze transitie niet te 
bang hoeven zijn. De mobiliteit en digi-
tale mogelijkheden zijn enorm toegeno-
men en worden breed in de maatschappij 
gebruikt, van jong tot oud. Een verdun-
ning van de voorzieningen hoeft daarom 
naar mijn mening niet te leiden tot ver-
slechtering van de leefbaarheid.

We kunnen juist gebruik maken van de 
concentratie om tot verbetering van kwa-
liteit te komen. Maak van de nood een 
deugd. Naast keuze voor concentratie is 
samenwerking belangrijk. Er zijn afgelo-
pen jaren ook veel maatschappelijke en 
private voorzieningen tot stand gekomen 
met veel subsidie voor specifieke doel-
groepen of activiteiten. Om alles in een 
voorspelde periode van dalende econo-
mie in de benen te houden, zal moeten 
worden samengewerkt. Dit vraagt van 

besturen en directies een andere insteek 
en houding: kiezen voor kwaliteit in 
plaats van kwantiteit, openstaan voor sa-
menwerking en niet alleen je eigen doe-
len voorop stellen. Hiervoor zal hulp van 
de overheid nodig zijn om met regels en 
bestemmingsplannen hier flexibel op te 
kunnen inspelen.

Behoud en ontwikkeling van de werkge-
legenheid is veel belangrijker voor de 
leefbaarheid in de waddenregio dan onder 
de aandacht wordt gebracht. Zonder in-
komsten trekken mensen sneller weg en 
verdwijnt hiermee niet alleen fysiek het 
geld, maar ook mentaal het kapitaal. Gees-
telijke verarming is sterk van invloed op 
de leefbaarheid en de sociale cohesie. 

Werkgelegenheid en economische ont-
wikkeling zorgen voor enthousiasme, in-
novatiekracht, leven in de brouwerij. Niet 
iedereen kan leven van de schoonheid van 
het waddengebied. De mogelijkheden van 
recreatie en toerisme zijn beperkt, al kan 
er best meer gehaald worden uit het ver-
maken en verblijven van de eilandtoeristen 
aan de landzijde. 

De natuurlijke hoeders van het wadden-
gebied zouden meer positieve aandacht 
mogen hebben voor de industriële ont-
wikkelingen en havenontwikkelingen in 
Eemshaven, Delfzijl en Harlingen. Zij 
zorgen voor een aanbod aan werkgele-
genheid die in Noord-Nederland verder 
nauwelijks is te vinden. Daarnaast bieden 
deze ontwikkelingen allerlei nieuwe 
kansen voor de toekomst, die in Noord-
Nederland met een ijle economische 
structuur met twee handen mogen wor-
den aangegrepen. Economische en indus-
triële ontwikkeling vormt op deze schaal 
geen bedreiging voor natuurwaarden in 
het Waddengebied. Integendeel, als we 

samenwerken zal ook industriële ontwik-
keling en havenontwikkeling aan de randen 
van het waddengebied, mits zorgvuldig en 
grotendeels beperkt tot de genoemde 
havens, van toegevoegde waarde zijn voor 
behoud en versterking van de leefbaar-
heid én de natuurwaarden. Indirect leidt 
de samenwerking tussen economie en 
ecologie tot een duurzaam behoud van 
het Werelderfgoed. We voelen ons ver-
antwoordelijk en vinden het daarmee 
vanzelfsprekend worden om er iets voor 
terug te doen, ervan te genieten en in alle 
schoonheid aan volgende generaties door 
te geven.

Samenwerking tussen ecologie en economie  
voor	leefbaarheid	in	de	regio

Adviseur overheid en milieu, 

Groningen Seaports
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Eén van de uitvoeringsprojecten uit het 
Meerjarenbeleidsplan en Activiteitenplan 
2011 van de Kamer van Koophandel 
(KvK) Noord-Nederland is de toeristi-
sche vermarkting van Noord-Nederland 
vanuit de merklading van Werelderfgoed 
Waddenzee. Het project is inmiddels in 
volle gang. Er is met de drie directeuren 
van Marketing Fryslân, Marketing Drenthe 
en Marketing Groningen gesproken; er 
zijn meerdere brainstormsessies gehou-
den met prominente ondernemers uit de 
toeristische sector; de Grote Onderne-
merslunch in Oosternijkerk in het voor-
jaar van 2011 heeft het thema Werelderf-
goed Waddenzee meegekregen; er zijn 
gesprekken gevoerd met Groningen Air-
port Eelde (GAE); de ondernemerslunch 
Zuid-West Friesland is aan dit thema 
gekoppeld; en zijn er gesprekken gevoerd 
en bijeenkomsten georganiseerd met on-
der andere de bestuurlijk vertegenwoor-
diger van de waddenoverheden, burge-
meester Scheffer van Harlingen, samen 
met de secretaris van het Coördinatie-
college Waddenzee, evenals vele andere 
stakeholders op dit terrein. Het resultaat 
van al deze gesprekken en bijeenkomsten 
is groot draagvlak voor onze ambities en 
plannen. Alle partijen zien de Kamer als 

de verbindende en onafhankelijke partij 
die in staat moet zijn om een toeristisch 
productontwikkelingsplan (en secundair 
een marketingplan) voor Noord-Neder-
land tot stand te brengen vanuit de merk-
lading Werelderfgoed Waddenzee.

Na overleg met, en instemming van de 
betrokken ondernemers, de provinciale 
marketingbureaus en overheden, is be-
sloten een haalbaarheidsstudie te laten 
uitvoeren door het European Tourism 
Futures Institute (ETFI) van Stenden 
Hogeschool. Tijdens twee bijeenkomsten 
in november 2011 is er door de betrokken 
partijen (ondernemers en stakeholders) 
nadere invulling gegeven aan de vraag-
stelling van de studie.

De onderzoeksvraag is als volgt geformu-
leerd: “Welke toekomstscenario’s kunnen 
er - gelet op het aanwezig en potentieel 
toeristisch product, marktontwikkelingen 
en veranderingen in de externe toeris-
tische drivers - ontwikkeld worden voor 
de toeristische ontwikkeling van Noord-
Nederland, en welke product-markt-
partnercombinaties vloeien voort uit deze 
scenario’s?”

Het onderzoek zal bestaan uit een pro-
ductanalyse, een marktanalyse en sce-
nario-onderzoek. Deze laatste is ingericht 
aan de hand van vier scenario’s voor het 
inkomend toerisme in Noord-Nederland, 
afgeleid van de drivers fast tourism versus 
slow tourism enerzijds, en specifieke aan-
dacht voor de regio versus generieke aandacht 
voor vrije tijd en rust (zie figuur 1).

De al in een eerder stadium betrokken 
prominente toeristische/recreatieve on-
dernemers en stakeholders uit de sector 
zullen worden betrokken bij het onder-
zoek voor input. 

Zoals bekend zal dit thema ook bij de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van KvK Noord-
Nederland op 5 januari 2013 centraal 
staan en wordt er een filmpje gemaakt 
waarin de unieke kwaliteiten van de toe-
ristische regio Noord-Nederland op z’n 
best tot uiting komen.

Evert Wind
Toekomstscenario’s	voor	toeristische	 
ontwikkeling NoordNederland

Adjunct directeur Kamer van Koophandel 

Noord Nederland

Figuur 1: Vier scenario’s voor het 
inkomend toerisme in Noord-Nederland

Scenario 1:

UNESCO-Werelderfgoedbestemming

Scenario 2:

Low-cost bestemming
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Slow Tourism

Scenario 4:

Jet-set bestemming

Scenario 3:

Bestemming voor natuurreizen

Thema Toerisme
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Het toerisme in het waddengebied is goed 
voor een omzet van circa één miljard euro 
per jaar. Het leeuwendeel komt in eerste 
instantie in kas op de eilanden. De ontwik-
kelingen op dit gebied kunnen dan worden 
onderscheiden in drie deelgebieden:

• Waddeneilanden
• Waddenzee
• Waddenkust vasteland

Waddeneilanden
Alle Waddeneilanden kennen al zo’n hon-
derd jaar toerisme, met de grote bloei na de 
Tweede Wereldoorlog en met de va-
kantieganger als vaste kern. Voor Texel, 
Ameland en Schiermonnikoog komen 
daar nog aanzienlijke aantallen dagbezoe-
kers bij. De eilanden kennen een breed, 
dat wil zeggen relatief lang seizoen verge-
leken met andere vakantiegebieden in 
Nederland. Belangrijkste reden: de aan-
trekkingskracht van het (kleinschalige) 
kusttoerisme met brede stranden op de 
eilanden, dat wordt geschraagd door een 
karakteristiek en gevarieerd landschap 
met relatief veel natuur- en cultuurschoon. 
En… schone lucht! Daarnaast zijn culturele 
en sportieve evenementen in voor- en 
naseizoen ook een belangrijke reden.
De belangrijkste accommodaties zijn 
vakantiehuizen, appartementen, hotels, 
caravans en tenten. Jachthavens nemen 
een aparte plaats in. De pensions, de ge-
meubileerde kamerverhuur en de kam-
peerboerderijen zijn op hun retour. Tent-
plaatsen worden vervangen door caravans, 
caravans voor huisjes.

De maximale beddencapaciteit is vrijwel 
bereikt, van groei in kwantiteit kan nau-
welijks meer sprake zijn. Het aantal pas-
sagiers op de veerdiensten zal echter nog 
wel toenemen, omdat de gemiddelde 
verblijfsduur afneemt en de bedden dus 

vaker door nieuwe gasten gevuld worden. 
Daarnaast is er, afhankelijk van de weer-
gesteldheid, sprake van groei van het dag-
toerisme. Een steen des aanstoots is het 
ontbreken van een apart weerbericht voor 
de eilanden. Het weerbericht is afgestemd 
op het vasteland. Maar bij minder fraai 
weer daar is het vaak op de eilanden goed 
weer. De dagjesmensen blijven dan weg 
van de eilanden. Toch hebben de Wad-
deneilanden gemiddeld meer zonuren 
dan het vasteland. 

Omdat een deel van de accommodaties 
al op leeftijd is, wordt er voortdurend ver-
nieuwd. Zoals overal in de wereld neemt 
het aantal vierkante meter per slaapplaats 
door het verlangde comfort toe.

Hierdoor neemt het aantal oude slaap-
plaatsen af en ontstaat er druk om nieuwe 
en additionele of grotere accommodaties 
te creëren.

Waddenzee
De ligplaats-accommodatie aan de Wad-
denzee is op papier begrenst tot 4600 
vaartuigen, maar de realiteit is dat er meer 
pleziervaartuigen zijn gestationeerd. Daar 
komen de trailerbare boten nog bij.

De Waddenzee trekt verschillende groepen 
bezoekers:

•  De groep pleziervaarders die 
voornamelijk voor het avontuur  
in het waddengebied komen,  
er verblijven en vaak ook op het 
Wad overnachten;

•  De chartervaarten, enkele honder-
den beroepsschippers die met 
gasten hoofdzakelijk meerdaagse 
tochten maken. Daarnaast de 
rondvaartboten die korte uitstapjes 
naar de zeehondenbanken maken;

•  Een grote groep pleziervaarders  
uit het achterland van de vaste wal 
die in de vakanties vooral naar de 
eilanden trekken en de Waddenzee 
meer als een sportief doorvaartge-
bied zien. Recreëren op de eilanden 
is echter een belangrijke factor;

•  Een andere groep passeert de 
Waddenzee op weg naar buiten-
landse bestemmingen via de 
Noordzee en terug;

•  Bewoners van het gebied die de 
Waddenzee als hun natuurlijk 
recreatiegebied beschouwen om  
te varen, te vissen, te zeilen of  
te kite-surfen. Door de groei in 
welvaart is ook bij deze groep  
het aantal boten sterk gegroeid.

Er is in het seizoen een tekort aan veilige 
ligplaatsen in het hele waddengebied. 
Ten onrechte wordt door de autoritei-
ten gesteld dat meer ligplaatsen ook een 
verhoogde druk op de natuurgebieden 
met zich brengt. Het overgrote deel van 
de pleziervaarders blijft echter in de be-
bakende geulen. Uitbreiding van ligplaat-
sen ligt echter gevoelig in dit Natura 2000 
gebied. De grenzen zijn zo getrokken dat 
havens ingeklemd liggen en uitbreiding 
van het areaal haast onmogelijk blijkt.

De Waddenzee draagt indirect bij aan een 
belangrijk deel van de omzet van scheeps-
bouw- en reparatiebedrijven, botenstal-
lingen, verzekeringsmaatschappijen en 
toeleveranciers van de watersport die in 
het binnenland gevestigd zijn. Zij kunnen 
deels omzet genereren omdat booteige-
naren een deel van hun tijd met hun schip 
in het waddengebied doorbrengen. Ten 
onrechte wordt deze onzichtbare geld-
stroom niet aan het waddengebied toe-
geschreven, maar bijvoorbeeld aan het 
IJsselmeer- of Friese merengebied.

Martinus Kosters
Toeristische	ontwikkelingen	in	 
het	waddengebied

oud-lid CvB Nationale Hogeschool voor 

Toerisme en Verkeer Breda
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Waddenkust vasteland
Hier liggen nog echte groeikansen voor 
toerisme en recreatie. Om die groei te 
bewerkstelligen, moet er meer infra- en 
superstructuur komen. De infrastructuur 
in de vorm van (ontsluitings)wegen, fiets- 
en wandelpaden en gronden voor diverse 
vormen van verblijfsaccommodatie liggen 
op het bordje van de overheden. De su-
perstructuur in de vorm van accommo-
daties, attracties en evenementen zijn voor 
de particuliere sector. De een wacht te 
vaak op de ander. Ontsluiting van dijken 
en kwelderland zal bijdragen aan de toe-
gankelijkheid van het gebied.

De Werelderfgoedstatus wordt weliswaar 
met de mond beleden, maar niet of nau-
welijks zichtbaar, laat staan toegankelijk 
gemaakt voor de toerist. Overigens is de 
glans van die status maar betrekkelijk. Het 
hebben van restaurants die voedsel uit 
het gebied serveren, zoals visgerechten, 
vormen waardevolle elementen in de 
toeristische superstructuur, maar is nog 
onvoldoende.
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Hein Pols
Thema Toerisme

Wat zijn de sterktes en zwaktes in de sector 
toerisme en recreatie in de waddenregio? 
En welke verwachte ontwikkelingen zijn 
er voor deze sector?

Tijdgeest
De toeristen zijn als gevolg van internet 
vaak heel goed geïnformeerd en willen 
voor hun vrije tijd de beste keuze hebben 
gemaakt. Bovendien is er een trend naar 
meer luxe. De criteria voor “de beste 
keuze” zijn heel uiteenlopend: laagste 
kosten (gezien de vele last minutes), het 
meeste avontuur of juist de best geplande 
uitstapjes, de grootste uitdaging (welke 
Mount Everest moet je beklommen 
hebben), de mate van drukte of rust op 
de bestemming, de kwaliteit (gezien de 
rapportcijfers op internet), de passende 
weersomstandigheden of zelfs de juiste 
fotomomenten voor internet. 

Gebiedsafbakening
Recreatie en toerisme in het wadden-
gebied vallen geografisch in te delen in 
de Waddeneilanden, het Wad en de wad-
denkuststrook. Deze laatste twee gebieden 
komen in de analyse aan bod. 

Wad
Het waddentoerisme bestaat hoofd za-
kelijk uit:

•  Watersport - individueel op  
zeil- en motorjachten en in kano’s,  
en watersport in groepsverband  
met snelle boten, bruine vloot of 
zeehondenkijktochten;

• Sportvisserij;
• Wadlopen;
•  Bezigheden langs de rand van  
het Wad (kite-surfen, vogelaars, 
natuurschool, kwelderwandelen).

Waddenkuststrook
Recreatie en toerisme in de kuststrook 
bestaan veelal uit kleine bedrijven, met 
uitzondering van een beperkt aantal gro-
tere vakantieparken en campings. De 
toerist vermaakt zich onder andere met:

•  Wandelen, fietsen, paardensport, 
vogelaars en andere natuur beleving;

•  Watersport;
•  Bezichtiging, bezoek van steden, 
kerken, musea, horeca en de 
zeehondencrèche voor mensen  
met kinderen.

SWOT-analyse van de toeristische 
sector in de waddenregio

Sterkten
•  Het Wad en de waddenkuststrook 
zijn rustige gebieden en spreken  
de rustzoekende toerist aan;

•  Er is een prachtige, soms ruige 
natuur met zeldzame natuur-
waarden en donkere nachten;

•  De terpen en wierden vormen  
een opmerkelijk landschap;

•  Het aantal bezoekers in de kust-
strook groeit dankzij ontwik-
keling van vakantieparken.

Zwakten
•  Het toeristisch product wordt 
veelal vanuit kleine bedrijven 
aangeboden en komt vaak voort  
uit enthousiasme. Daarmee is  
het veelal aanbod gestuurd;

•  De natuur wordt erg beschermd  
en dit kan toeristische ontwik-
keling afremmen;

•  Het is er kouder en winderiger  
dan in de rest van Nederland;

•  Tussen de toeristische bedrijven 
onderling is een te bescheiden 
netwerk om tot structurele sector-
verbeteringen te kunnen komen;

•  De waddenregio ligt excentrisch en 
lijkt daarom minder geschikt voor 
dagtoerisme;

•  Bescheidenheid siert de mens, maar 
maakt niet bekend. Bijvoorbeeld de 
Oldenhove toren in Leeuwarden: 
deze is groter en schever dan de 
toren van Pisa, maar wie weet dat? 

Kansen
•  Het Wad heeft een werelderfgoed-
status en dit kan tot meer toeris-
tisch bezoek leiden - mits daar de 
juiste vraaggestuurde voorzie-
ningen voor gecreëerd worden;

•  Watersport: de rol van de regio 
Lauwersmeer vergoten als knoop-
punt naar de opgewaardeerde 
vaarwegen in Groningen en 
Noordoost-Friesland (kleiroute en 
Suder-Ee) en de Wadden. In dat 
beeld past ook een goede waterbe-
heersing met gemaal en vistrappen 
in Lauwersoog;

•  Werken aan netwerkversterking 
door verbindende activiteiten tussen 
ondernemers onderling en bewo-
ners van de regio aan te vangen. 
Denk bijvoorbeeld aan paarden-
trektochten langs Bed-en-stal-
accommodaties, kunstroutes langs 
kunst en horeca, goed georgani-
seerde fiets en wandelroutes;

•  Grootschalige indoor-activiteit in 
lijn met het karakter van het gebied. 
Hiermee kan de doelgroep voor  
de waddenregio worden vergroot 
en het toeristisch product versterkt. 
Denk bijvoorbeeld aan een combi-
natie van de zeehondencrèche,  
Aqua Zoo Friesland, ontvangst-
ruimte voor de werelderfgoed-
bezoe kers en een grootschalig 
zwembad met wildwaterbanen 

SWOT-analyse	waddentoerismeRecreatieondernemer
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onder één dak en dit alles werkend 
op een uitgekiend duurzaam 
energieconcept.

Bedreigingen
•  Het toeristisch product draait in  
de waddenregio om natuur en 
landschap. Deze waarden moeten 
niet verkwanseld worden, maar  
ook niet voor het publiek afgesloten. 
Dit is een delicate opgave, waar 
makkelijk verstrekkende fouten 
voor de ontwikkeling van het 
toerisme kunnen worden gemaakt. 
Zo is de ontwikkeling van zeeha-
vens, gaswinning, opslag van CO2 
en windmolens langs de kust een 
bedreiging voor de toeristische 
sector.

Afwegingen
Wil je meer economie met toerisme in 
het waddengebied realiseren, dan zullen 
er meer overnachtingen moeten plaats-
vinden. Dit kan door het realiseren van 
meer overnachtingsmogelijkheden of 
door seizoensverlenging, beide in com-
binatie met het verbreden en vergroten 
van de doelgroep. Een nauwkeurige doel-
groepanalyse is hiervoor noodzakelijk. 

Met dit gegeven en een stuk opleiding/
kennisoverdracht aan de toeristische sec-
tor is een meer vraaggedreven toeristische 
sector te realiseren.

Voorbeelden van verbreding van de doel-
groep zijn zorgtoerisme, opzetten van 
meerdaagse routes zoals afgeleiden van 
de Elfstedentocht of een grootschalige 
indooractiviteit. Voorbeelden van sei-
zoensverlengende activiteiten zijn Oerol 
en Berenloop. 

Groeiende markten vormen het levens-
elixer voor ondernemingen. Wordt daar-
entegen gekozen voor een model van 
behoud van natuur enkel door afsluiting, 
dan zullen niet veel ondernemers in deze 
regio investeringsrisico’s aangaan. 
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De vaarrecreatie op de Waddenzee heeft 
vele aspecten. In de eerste plaats kun je 
onderscheid maken in de diverse doelen 
die de vaarrecreanten zich stellen. De 
jachtschippers en de professionals van de 
Bruine Vloot hebben heel andere vaar-
patronen, maar ook binnen de jachten 
ziet men grote verschillen.

De Bruine Vloot vaart met groepen gasten 
min of meer via vaste patronen het Wad 
op en neer. Zij doen daarbij de havens 
aan en in mindere mate wordt er droog-
gevallen. Het overgrote deel van de jacht-
schippers, zo’n tachtig procent, bevindt 
zich op de drukke routes op het wes-
telijk Wad, tussen Harlingen, Terschelling, 
Vlieland, Oudeschild en Den Helder. 
Veel van hen liggen het grootste deel van 
hun vakantie in een eilandhaven, als een 
soort drijvende bungalow. De resterende 
twintig procent heeft een avontuurlijker 
vaargedrag. Deze categorie kenschetst 
zich als “natuurliefhebbers met een boot-
je”. Zij varen overal. Met een lichte voor-
keur voor het oostelijke Wad, omdat het 
daar veel minder druk is. De beste droog-
valplekken zijn verboden gebieden. Dan 
zijn er nog de zee-kanoërs die peddelend 
alleen of in kleine groepjes grote tochten 
maken, ook met de natuurbeleving als 
drijvende kracht. Na een etappe zoeken 
zij een plekje voor de nacht. Geschikte 
plekken zijn vrijwel alle verboden gebied. 
Tenslotte worden Waddenhavens aan diep 
water bezocht door zeevarende jachten, 
als tussenstop op doortocht.

In haar pogingen om de natuur te be-
schermen, heeft de overheid grote delen 
van het Wad afgesloten op basis van artikel 
twintig van de Natuurbeschermingswet 
(1998). In totaal gaat dat om 250 vierkante 
kilometer - een enorm gebied, vijf maal 
zo groot als het Nationale Park de Hoge 

Veluwe! In de afgelopen tien jaar was de 
groei vijftig vierkante kilometer, juist in de 
periode waarin het overleg op gang kwam.

Het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee 
beoogt sinds 2007 met de betrokken par-
tijen tot een harmonieuze balans tussen 
recreatie en natuurbeheer te komen. Op 
vele punten werd voortgang geboekt, zoals 
de erecode, monitoring, havenplannen, 
kennisoverdracht en gastheerschap. Weinig 
overeenstemming werd nog bereikt op 
het gebied van regelgeving en handhaving. 
De natuurbeheerders en de recreanten 
zijn het in grote lijnen eens, de over-
heden blijven achter. Ook de nog 
steeds voortdurende bestuurlijke jungle 
rond het Wad bemoeilijkt verdere stappen. 
Tot wie moet je je wenden? Waar zit de 
macht?

Omdat ook na jaren gerichte strijd de re-
gelgevers nog niet eenmaal aannemelijk 
hebben kunnen maken dat de afsluitingen 
effect hadden of hebben op bedreigde 
populaties, is dat een onderwerp waar-
over nog zeer veel studie zijn nut zou 
kunnen hebben. Er is kwalitatief en kwan-
titatief zeer weinig bekend over de effec-
ten van de aanwezigheid van recreanten 
in het gebied. De regelgevers lijken niet 
tot inspanningen te bewegen om daar hel-
derheid in te verschaffen. Het draagvlak 
voor de afsluitingen is dan ook zeer laag. 
De voorzitter van de Raad voor de Wad-
den, Margreeth de Boer, heeft hierover 
heldere taal gesproken. (In haar boek 
“Van Waddeninspraak naar Waddensa-
menspraak” (uitgave Waddenacademie, 
2012) schrijft zij hierover.)

De regelgeving beperkt zich tot het afslui-
ten van grote gebieden. Gericht optreden 
tegen “huftergedrag” ontbreekt geheel. 
Wettelijke instrumenten ook. Aandringen 

op veranderingen in deze dossiers bracht 
nog geen overheid in beweging. Zo is er 
ook geen inzicht in de economische bete-
kenis van de “natuurliefhebbers met een 
bootje”. Die economische kennis beperkt 
zich helaas hoofdzakelijk tot de categorie 
recreanten rond de grote diepe havens.

Jan Asselbergs
Vaarrecreatie op de WaddenzeeVoorzitter Wadvaarders

Thema Toerisme



19Sociaaleconomische denktank Thema Toerisme



20Sociaaleconomische denktank Thema Wonen en werken

Thema
Wonen en 
werken



21Sociaaleconomische denktank

In de afgelopen decennia heeft in Neder-
land vooral het accent gelegen op groei. 
En op het vlak van de ruimtelijke kwaliteit 
vooral op bouwen, bouwen en nog eens 
bouwen. Ondanks het feit dat het zwaarte-
punt vooral lag in de Randstad, deed 
Friesland zijn best om mee te doen. 

Anno 2012 kunnen we ons niet meer 
veroorloven ons blind te staren op die 
Randstad. Onze ogen zijn geopend en we 
zien overal de gevolgen om ons heen. Lege 
bedrijventerreinen, lege kantoorpanden, 
lege dorpskernen en een verrommeld 
landschap.

Als een slagveld van de tijd.

Maar de strijd is nog niet gestreden. 
Want naast de krimp heeft het waddenge-
bied te kampen met een “derde generatie” 
schaalvergroting. Het landschap staat in 
het teken van productie. Een slag die ten 
koste gaat van onze culturele identiteit.

Tijd voor verandering.

Voor bewustwording en hervonden be-
trokkenheid. Een flexibelere houding en 
voor een herwaardering van het oude. 
Wie zijn we zonder de verbondenheid 
met onze omgeving? Wat is voor ons be-
langrijk? Hoe kunnen we hier duurzaam 
mee omgaan? Hoe kan dit zorgen voor 
nieuwe werkgelegenheid? Dat zijn de 
vragen die mij als architect dagelijks be-
zig houden.

De frisse lucht, de openheid, de duisternis, 
de stilte en de vruchtbare grond. Wij (de 
Friezen) zien soms niet hoe uniek dat is 
voor Nederland.

Met beide benen op de grond (vruchtbare aarde)
Even diep adem halen ( frisse lucht)
Turend naar de horizon (openheid)
Wil ik de sterren kunnen zien (duisternis)
En de stilte horen (stilte) 
Ik wil dit niet kwijt.

Frisse lucht
Longpatiënten ontvluchten de Randstad kopte 
de voorpagina van het Friesch Dagblad 
op 10 januari 2012. Tientallen longpati-
enten hebben vorig jaar de Randstad en 
de stedelijke omgeving in Noord-Brabant 
verlaten, op zoek naar schonere lucht in 
Friesland, Groningen en op de Veluwe. 
Tegenwoordig worden veel woningen 
met mechanische ventilatiesystemen ge-
bouwd, in gebieden met veel fijnstof. 
Funest voor astmapatiënten (500.000) en 
COPD-patiënten (300.000). Als “fris” 
gebied zou je kunnen inspelen op deze 
trend door woningen aan te bieden met 
“frisse lucht garantie”. Daarbij zou je bij 
ver bouwingen van woningen in het 
waddengebied bewuste keuzes moeten 
maken op het gebied van isolatie, ven-
tilatie en materiaalgebruik. In het project 
Koop een krot zijn deze randvoorwaar-
den meegenomen. 

Openheid
Project Onbereikbaar Fryslân is door de 
provincie uitgezocht als proeftuinproject. 
In een tijd waar iedereen altijd bereikbaar 
is en de wereld steeds kleiner wordt, zal 
een open landschap als een ware verade-
ming worden ervaren. Altijd bereikbaar 
levert stress op; het aantal mensen met een 
burnout is hierdoor in de afgelopen jaren 
elk jaar verdubbeld. Zonder bereik, 
dat wil zeggen zonder internet, gps, 
buienradar.nl enzovoorts, zullen we weer 
moeten vertrouwen op onze zintuigen. 
Plekken zonder bereik zijn zeldzaam 
geworden - misschien zelfs wel verdwe-

nen. Bijzondere plekken in het wadden-
gebied, waar een rijke geschiedenis nog 
te ervaren is, zouden aangewezen kunnen 
worden als onbereikbaar. Het open land-
schap zorgt er dan letterlijk voor dat we 
ons weer openen om nieuwe ervaringen 
op te doen.

Duisternis
Half Friesland ’s nachts echt donker kopte 
de Leeuwarder Courant op 20 december 
2011. Wat blijkt: in twee gebieden aan de 
waddenkust zijn er nog meer dan drie-
duizend sterren te zien, terwijl er in de 
centra van de steden hooguit nog duizend 
te zien zijn. Een uitgelezen kans voor 
de ontwikkeling van een dark sky park. Het 
idee achter zo’n park is dat een gebied de 
kwaliteit van zijn nachthemel als een posi-
tieve waarde ziet en die wil bewaren. De 
geïsoleerdheid maakt het aantrekkelijk 
voor toeristen die juist de nachtelijke 
duister waarderen, en het kan een econo-
mische impuls aan het gebied geven, 
waarbij juist de geïsoleerdheid als kwaliteit 
gezien wordt (lichtonderzoek Fryslân 
sotto le stelle, december 2011). Met het 
project Nachtlicht proberen we eerst de 
ontwerpers bewust te maken van hun 
invloed op de lichtvervuiling en daarna 
te onderzoeken hoe je een dark sky park 
kunt vormgeven.

Stilte
Naast duisternis wordt stilte als kernkwa-
liteit in het “Streekplan van Fryslân” be-
noemd. In het streekplan is dat als volgt 
beschreven: “Wij vragen bij de inrichting (en 
beheer) van de ruimte tevens aandacht voor 
een bijzondere landschappelijke kwaliteit van 
Fryslân, namelijk stilte en vrijwel ongestoorde 
duisternis”. Extra aandacht voor deze kwa-
liteit is nodig omdat er jaarlijks in Neder-
land zevenhonderd mensen sterven aan 
de gevolgen van stress door langdurig 

Nynke-Rixt Jukema
De	waddenregio	geeft	dat	 
wat elders niet meer te vinden is

Architect
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geluidsoverlast. Uit de onderzoeksresul-
taten van de onderzoeksraad van de Euro-
pese Unie blijkt tevens dat één op de vier 
Nederlanders zich regelmatig ergert aan 
geluid en zo’n 700.000 mensen zich er 
structureel aan stoort. Het in standhouden 
van plekken waar nog stilte te ervaren is, 
is dan ook eerder noodzaak dan bijzaak. 
Met het project Stiltemotor wordt een stap 
in de juiste richting gemaakt.

Vruchtbaarheid
Tenslotte heeft het zicht- en/of tastbaar 
maken van de vruchtbaarheid van de 
grond mijn (boerendochters)prioriteit. 
Dat deze vruchtbaarheid snel achteruit 
gaat, door de toenemende bodemdaling 
en verzilting als gevolg van de zout- en 
gaswinning en klimaatverandering, is een-
ieder bekend. Maar hoe krijgen we de 
gemeenschap ook bewust dat dit een an-
dere benadering van het gebruik van het 
land met zich meebrengt?

Thema Wonen en werken
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Frans Keurentjes
Melkveehouderij	en	zuivelverwerking	 
in	het	waddengebied

Veehouder, 

commissaris Friesland Campina

Vanuit een lange traditie heeft het noorden 
een sterke positie opgebouwd in productie 
van melk en de waardecreatie daarvan. 
De sterke punten van de melkveehouderij 
in het waddengebied blijken uit het na-
tuurlijke karakter van het gebied. Licht, 
lucht en ruimte zijn volop aanwezig. De 
relatief lage veedichtheid, de goede bo-
demvruchtbaarheid en het hoge ambi-
tieniveau van de beroepsbevolking maken 
dat het potentieel groot is. De zuivelpro-
ducten, evenals hun afgeleide kennis, 
hebben te maken met verwerking, ver-
markten en handel. Ze zijn wereldbe-
roemd, onder meer in China, Azië, het 
Midden-Oosten en Europa. Deze keten-
gedachte kent zijn basis in de Noord-
Nederlandse klei!

Het waddengebied is als regio daar een 
belangrijk onderdeel van. Naast de con-
currentie met andere akkerbouwgewassen 
is er ook de vruchtwisseling op de grond 
die een kracht van het gebied is. Wat is er 
nu en in de toekomst nodig om de leef-
baarheid te versterken en de economische 
draagkracht te versterken?

Allereerst mag het concurrentieniveau van 
de melkveehouderij niet slechter worden 
ten opzichte van andere aanbieders van 
zuivel. Aangezien ongebreidelde schaal-
vergroting in Nederland niet mogelijk is, 
moet op basis van de specifieke kwaliteiten 
van deze regio het verschil worden 
gemaakt.

Door specialisatie en optimalisatie liggen 
er kansen voor de melkveehouderij en 
zuivelindustrie. Dat vraagt om kennis van 
consumentenbehoefte. Denk aan health 
& wellness, obesitas, babyvoeding en-
zovoorts. Dit vraagt om vertaling naar 
productie-eisen en toepassing van die 
vereisten, wat leidt tot groot onderzoek 

en vraag naar kennis. Het leidt ook tot 
specifieke productie-eisen op de boer-
derij en aanpassing van teelten, voeding, 
en houderij-systemen. Dit alles kan het 
landschap beïnvloeden doordat er andere 
gewassen geteeld kunnen gaan worden 
en doordat er andere installaties en ge-
bouwen nodig zijn.

Daarnaast is het van belang om het ambi-
tieniveau van de beroepsbevolking op peil 
te houden danwel te versterken. In verge-
lijking met het buitenland en de rest van 
Nederland is er in het noorden nog steeds 
veel ambitie voor de melkveehouderij. 
Echter, door de negatieve beeldvorming 
rondom dierhouderij en politieke dis-
cussies over het het landelijk gebied komt 
ook het waddengebied in de zwaarmoe-
dige beeldvorming.

Mijn pleidooi zou zijn om de Werelderf-
goedstatus van het gebied als basis te 
nemen voor beleidsvorming!

Door een duidelijke profilering en beeld-
vorming gebaseerd op de kwaliteit van 
het gebied zal dat leiden tot een nieuwe 
trots op het gebied voor bewoners en 
bezoekers. Door duidelijke bestuurlijke 
verhoudingen (geen drukte), duidelijke 
profilering van het waddengebied als 
we reld   erfgoed en perspectief voor on-
dernemers (op gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling) kan de spiraal omhoog 
bewegen.

Thema Wonen en werken
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De waddenregio is bij uitstek geschikt 
voor de teelt van hoogwaardig pootgoed. 
In eerste instantie vanwege de vruchtbare 
kleigrond, maar daarnaast door de klima-
tologische omstandigheden. De luizen-
druk in het gebied is door de zeewinden 
relatief laag ten opzichte van bijvoorbeeld 
het zuidwesten van Nederland. En luizen 
zijn de overbrengers van virusziekten. 
Van oudsher worden pootaardappelen 
geteeld in de waddenregio. In dit ge-
bied is dan ook een grote kennis van 
de teelt aanwezig. De telers zijn des-
kundig, maar ook op het gebied van 
kweekwerk (zoals HZPC-Ropta, Fo-
bek, Biemond, Mansholt/Europlant) 
en onderzoek (HZPC Research) is veel 
kennis aanwezig. Tel daarbij de aanwezig-
heid van de proefboerderij SPNA in de 
Kollumerwaard en de aanwezigheid van 
één van de twee grootste Nederlandse 
pootgoedhandelshuizen (HZPC) op.
 
De kennis van teelt tot en met export is 
dus aanwezig in dit gebied. Om een paar 
cijfers te noemen: circa zestig procent 
van de wereldhandel in pootgoed vindt 
plaats door Nederlandse handelshuizen 
met Nederlands pootgoed. De Neder-
landse export is circa 650.000 ton per 
jaar. De exportwaarde hiervan bedraagt 
350 à 450 miljoen euro. Daarnaast is de 
waddenregio de bakermat van allerlei 
technische innovaties op het gebied van 
de pootgoedteelt, zoals de ontwikkeling 
van pootmachines (Structural, Miedema), 
sorteermachines (Dijkstra, Miedema) en 
bewaartechnieken (Tolsma).

In de regio is de pootgoedteelt de kurk 
waarop veel bedrijven drijven. Dit maakt 
de betreffende bedrijven sterk en tegelijk 
kwetsbaar. Sterk wat betreft kennis en 
innovatiekracht, maar ook kwetsbaar. De 
teelt en verwerking van pootgoed is kapi-

taalintensief. De meeste telers kunnen 
zich geen misoogst veroorloven. De kli-
matologische veranderingen zoals we die 
de afgelopen jaren hebben gezien, met 
een droog voorjaar en natte herfst, ba-
ren zeker zorgen. 

De laatste circa tien jaar hebben poot-
goedtelers te maken met bacterieziektes 
(Erwinia) in pootgoed. Dit heeft al geleid 
tot grote schade voor individuele telers, 
maar ook tot schade aan het imago van 
de Nederlandse poter. “Gelukkig” zijn we 
niet het enige land met dergelijke pro-
blemen. Oorzaken zijn de veranderende 
klimatologische omstandigheden en de 
toenemende mechanisatie als gevolg van 
schaalvergroting. Met man en macht wordt 
geprobeerd dit probleem beheersbaar te 
maken (uitroeien is een utopie) en dit 
lijkt te lukken. Bij HZPC Research in 
Metselawier vindt onder andere het lan-
delijk onderzoek naar de bacterie Erwinia 
plaats. Ook de oprichting van de poot-
goedacademie is een factor van belang. 
Daarnaast worden in toenemende mate, 
onder steriele omstandigheden opge-
kweekte miniknollen gebruikt als uit-
gangsmateriaal. Het kweekbedrijf in Met-
selawier is een van de grootste producenten 
hiervan in ons land.

Een andere bedreiging is de Europese 
regelgeving rondom Aardappel Moeheid 
(AM). In 2010 zijn de regels hiervoor 
flink aangescherpt en dat levert meer en 
grotere besmette percelen op. Toch blijkt 
door allerlei teeltmaatregelen dat ook hier 
de risico’s beperkt kunnen worden. Meten 
= weten. Zo subsidieert de provincie 
Friesland bijvoorbeeld het grondonder-
zoek naar AM-besmettingen. Verder wordt 
er volop geëxperimenteerd met beslis-
singsondersteunende systemen als Nema-
decide (een adviessysteem voor aardap-

peltelers). Kennis van het genoom van 
de aardappel en toepassing van nieuwe 
technieken als cisgenese (genetische mo-
dificatie met soorteigen genen) kunnen 
helpen versneld resistenties in aardappelen 
in te bouwen. Ook dit onderzoek vind 
in de waddenregio plaats. 

Heeft de pootgoedteelt toekomst? 
Antwoord: Ja
Door genoemde mondiaal gezien unieke 
combinatie van facetten (klimaat, grond, 
kennis, infrastructuur, reseach) en de 
voortdurende bereidheid tot investering 
in het totale systeem.

Extra aandacht vergt de grote investering 
in Nederland in de plantenveredeling, 
waardoor de Nederlandse rassen toonaan-
gevend zullen blijven in de wereld. Elk 
groot handelshuis heeft een groot reseach-
bedrijf, waar jaarlijks vele nieuwe rassen 
worden ontwikkeld. Aan de WUR is de 
aardappel tevens een speerpunt. De aard-
appel is na rijst, tarwe en maïs het groot-
ste gewas ter wereld en het is nog steeds 
groeiende. Sterk punt is dat de aardappel 
relatief weinig water nodig heeft om tot 
een vergelijkbare voedingswaarde-op-
brengst te komen als bijvoorbeeld rijst. 
Verdroging, oftewel gebrek aan zoet water, 
is wereldwijd een toenemend en zorg-
wekkend probleem. Ook komt men steeds 
meer tot het besef dat de aardappel een 
veelzijdig voedzaam gewas is, dat prima 
in een calorie arm dieet past. De ver-
markting van de aardappel wordt steeds 
meer op smaak en wijze van gebruik 
gericht.

Het toekomstig pootaardappelbedrijf zal 
investeren in kwaliteit van het product, 
kennis van de teelt en verwerking, en in 
optimalisering van de grond. Kwaliteits-
verbetering door onder andere hogere 

Tineke Jensma-de Vries
De	toekomst	van	de	pootgoedteelt	
in de waddenregio

Akkerbouwer
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eisen aan het uitgangsmateriaal (meestal 
gebaseerd op snelle vermeerdering en op 
miniknollen), betere bewaartechnieken, 
sensortechnieken in de productver-
werking en uiteraard moderne rassen. 
Optimalisering van het bodemgebruik 
door ondere andere betere grondbewer-
king, nieuwe rotatiegewassen, precisie 
in toevoegingen meststoffen en gewas-
beschermingsmiddelen, water en GPS-
systemen.

De waddenregio heeft bewezen dat ze 
voorop loopt met deze ontwikkelingen 
en dat er niks in de weg staat om dat in 
de toekomst te blijven doen.

Thema Landbouw
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Jan Prins
De	agrarische	sector	in	
de	kop	van	Noord-Holland

Bestuurslid LTO-Noord

Voor de agrarische sector zijn veel sterke 
punten in de regio van de kop van Noord-
Holland aan te wijzen. De landbouw is 
een economische factor in de regio; de 
bloembollenteelt, akkerbouw, vollegrond-
groenteteelt, kassen- en zaadteelt vormen 
een sterk punt. De kop van Noord-Hol-
land is tevens onderdeel van de 6e Green-
port van Nederland. De sterke agrarische 
bedrijven staan garant voor de openheid 
van het gebied. De Noordkop is met de 
voldoende ruimte een goed gebied voor 
grootschalige landbouw. Ook heeft de 
sector oog voor de omgeving, met inzet 
op landschappelijk bouwen. Daarnaast is 
landbouw een provinciaal belang en zeker 
geen ruimtelijke restpost. Dat biedt goede 
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 
(zoals ook opgenomen in de Structuurvisie 
2010 van de provincie Noord-Holland). 

Er zijn zeker ook verbeteringen en ver-
sterkingen aan te wijzen. Zo is er de in-
passing van het beleidskader Ruimte voor 
Ruimte op het gemeentelijk niveau; de 
huisvesting van seizoensarbeiders; het ver-
beteren van de weg-infrastructuur; en uit-
werking van de aanbevelingen van de 
Commissie Dwarshuis.

Economische en innovatieve mogelijkhe-
den liggen in het Agriboard NHN, met 
uitwerking van EFRO (het opzetten en 
ondersteunen van innovatieve projecten) 
en nieuwe concepten op het gebied van 
duurzame economie.

De belangrijkste bedreiging voor de 
kop van Noord-Holland is de kans op 
toename van verzilting. Het Waterschap 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier (HHNK) ontwikkelt, parallel aan 
het Deltaprogramma op nationaal niveau, 
een eigen Deltaplan HHNK. Dit plan be-
steedt veel aandacht aan de verwachte ver-

zilting in de toekomst als gevolg van kli-
maatverandering. Het wordt nog een heel 
gevecht om de agrarische belangen daarin 
te waarborgen.

Thema Landbouw
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De afgelopen jaren is er gewerkt aan het 
idee om een (inter)nationaal duurzaam-
heidscentrum op de Afsluitdijk te ont-
wikkelen: het Brinker World Sustaina-
bility Centre.

De naam Brinker is geïnspireerd op 
Hansje Brinker, het wereldberoemde 
jongetje dat zijn vinger in de dijk stak 
tegen het dreigende water. Dat snelle han-
delen en het effectieve optreden tegen een 
bedreiging, staat model voor de uitda-
gingen van vandaag. Ook nu weer is dit 
snelle effectieve handelen meer dan nodig, 
want we stellen de veerkracht van de aarde 
ernstig op de proef. Brinker wil de bezoe-
ker bewust maken van het belang van de 
verduurzaming. Tegelijkertijd inspireert 
Brinker en daagt Brinker de bezoeker uit 
om gebruik te maken van hernieuwbare 
en eindeloze bronnen. 

De verduurzaming gaat overigens niet 
alleen via de weg van bewustwording en 
acceptatie. Vooral ook innovaties zullen 
dit proces versnellen. De route naar een 
duurzame samenleving gaat via de thema’s 
en kennisgebieden water, energie en 

voedsel. En juist op deze gebieden heeft 
Nederland vaak een heel sterke, en soms 
zelfs een leidende positie in de wereld. 
Door op de cross-overs tussen deze ge-
bieden te focussen, ontstaan er grote kan-
sen voor milieu en economie. Dat is de 
ideale combinatie voor een werkelijke 
duurzame revolutie.

Op de Afsluitdijk wordt binnenkort al 
een prachtig voorbeeld van zo’n cross-
over zichtbaar: de BlueEnergy pilot. 
Door de waterkennis te combineren met 
de energie-sector, ontstaat een innova-
tieve en volledig duurzame, eindeloze 
nieuwe energiebron.

Brinker wil niet alleen de consument 
inspireren en informeren. Ook de pro-
fessional en zakelijke doelgroepen wor-
den niet vergeten. Daarom ontwikkelt 
Brinker een ‘versnellingskamer’ (ook wel 
innovation room genoemd). Hier zullen 
groepen van 20 tot 25 specialisten met 
heel verschillende kennisgebieden bijeen 
komen. Met behulp van IT-technologie 
en serious-gaming wordt de kennis en 
ervaring op het gebied van water, energie 

en voedsel gedeeld en vermenigvuldigd. 
Er worden problemen en knelpunten be-
sproken en opgelost. En worden nieuwe 
out-of-the-box concepten bedacht en ver-
sneld gerealiseerd. Online kunnen ook 
grotere groepen professionals en consu-
menten hun bijdrage leveren.

Vlak voor het moment dat dit boekje van 
de Waddenacademie verschijnt, is geble-
ken dat financiering van de plannen voor 
de realisatie van Brinker op de Afsluitdijk 
niet mogelijk is. Brinker is op dit moment 
echter bezig om de versnellingskamer on-
derdeel te laten worden van het bidboek 
van Groningen en Noord-Nederland om 
de Floriade 2022 naar het noorden te 
krijgen. In september 2012 zal duide-
lijk worden of dit ook inderdaad gaat 
gebeuren. Met de Floriade 2022 focust 
Brinker zich op de verduurzaming van 
de tuinbouw waar de thema’s water, ener-
gie en voedsel van het allergrootste be-
lang zijn. 

Verwijzing www.brinker.eu

Menno Groeneveld
Brinker	|	world	sustainability	centreManager energietransitie Gasunie  

en bestuurslid duurzaamheidscentrum 

Afsluitdijk

Thema Energie
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Wad later – op weg naar 
duurzame scenario’s  
voor de Wadden

Wad later

Dit	stuk	geeft	een	samenvatting	van	een	rapport 
met	dezelfde	titel	dat	is	geproduceerd	naar	aan
leiding van een klein project over de verschillen
de aspecten van scenarioontwikkeling voor het 
Waddengebied.	Het	rapport	geeft	(veel)	meer	
detail over alle aspecten dan deze samenvatting.

1. Inleiding
Aansluitend	bij	de	onderzoeksagenda	van	de	
Waddenacademie	en	meer	specifiek	bij	het	
implementatieplan	‘Wadden	Toekomst’,	bestaat 
er een levendige interesse in scenarioontwik
keling voor de waddenprovincies. Naar aan
leiding	van	een	aantal	discussies,	waaronder	die	
van de sociaaleconomische denktank van de 
Waddenacademie,	is	besloten	deze	interesse	
voor scenario’s te concretiseren door middel 
van	een	pilot	project.	Het	overkoepelende	doel	
van dit project was om een eerste stap te zetten 
op weg naar de ontwikkeling van participatieve 
scenario’s en toepassing van deze scenario’s 
voor	de	Wadden.	Concrete	subdoelen	hierbij	
waren	een	inventarisatie	van	bestaande	data	en	
scenario’s en een aanzet tot nieuwe scenario’s 
voor de Wadden.

2. Bestaande data en scenario’s
2a Overzicht historische ontwikkelingen 
en toekomstige trends
Er	is	zeer	veel	informatie	beschikbaar,	vooral	
over de huidige situatie en trends op korte ter
mijn.	Hieronder	staan	wat	illustratieve	voor
beelden	van	de	interessantste	regionale	ontwik
kelingen met nadruk op economische data.

De	waddenprovincies	zijn	veel	dunner	bevolkt	
dan	Nederland	in	zijn	geheel,	met	ongeveer	tien	
procent	van	de	Nederlandse	bevolking.	Over	
de periode 2000 tot 2010 groeiden de wadden
provincies	minder	snel	dan	nationaal.	De	wad
dengemeenten laten voor de gehele periode tot 
2040	een	verwachte	krimp	zien,	terwijl	de	Wad
deneilanden na 2020	weer	wat	aan	bevolking	
lijken	te	winnen	(zie	figuur	2).	Het	gaat	daarbij	
wel	om	hele	kleine	groeicijfers.	De	verwachting 
is dat de trend van steden die aan relatieve po
pulariteit	winnen,	wordt	doorgezet.	

Sinds	de	jaren	tachtig	heeft	de	werkloosheid	
zich in NoordNederland ongunstiger ontwik
keld	dan	nationaal.	Meer	recent	is	er	sprake	van	
een groei die in de pas loopt met het nationale 
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Figuur 2: Bevolkingsprognoses Waddenprovincies, 
2010 tot 2040. Bron: TNO op basis van CBS.
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beeld,	waarna	ten	gevolge	van	de	kredietcrisis	
een	daling	lijkt	te	hebben	ingezet.	De	landbouw,	
onderwijs,	zorg	en	overheid	zijn	de	belang
rijkste	werkverschaffers	in	de	waddenprovin
cies.	De	zorg	en	de	zakelijke	dienstverlening	
hebben	de	grootste	groei	in	het	arbeidsvolume	
doorgemaakt. 

De	Waddeneilanden	blijken	nagenoeg	zelfvoor
zienend,	met	hele	lage	pendelcijfers	naar	alle	
andere	gebieden.	Migratie	is	van	groot	belang	
voor	de	ontwikkeling	van	een	regio,	omdat	deze	
sneller	kan	variëren	dan	geboorte	en	sterfte.	In	
het	algemeen	laten	trends	een	beeld	zien	van	
de	Wadden	als	een	perifeer	gelegen	vertrekregio. 

Trends in kansrijke sectoren
Landbouw,	visserij,	toerisme,	energiewinning	
en havens worden vaak genoemd als kansrijke 
sectoren	in	het	Waddengebied.	Landbouw is en 
blijft	één	van	de	belangrijkste	economische	
dragers	van	de	waddenprovincies.	Daarnaast	
hebben	vooral	de	Waddeneilanden	een	grote	
horeca-sector,	zowel	in	termen	van	arbeidsdeel
name	als	van	toegevoegde	waarde.	De	arbeids
productiviteit	ontwikkelt	zich	goed,	waar
schijnlijk	door	een	groot	aandeel	flexibele	
arbeid.	De	sector	groeit	echter	weinig	in	om
vang.	Het	is	de	vraag	welke	mogelijkheden	er	
voor de kustgemeenten in de waddenregio zijn 
om	toeristen	aan	te	trekken.	Met	thema’s	als	
biobrandstoffen	en	gaswinning	is	energie een 
belangrijke	sector	met	grote	spelers.	De	toege
voegde waarde is zeer hoog vanwege de schaal 
van	de	gaswinning,	evenals	de	arbeidsproduc
tiviteit.	De	Waddeneilanden	hebben	havens met 
een	vrij	hoge	toegevoegde	waarde,	die	ook	vlot	
groeit.	De	waddensteden	Groningen,	Leeuwar
den en	Den	Helder	hebben	een	niveau	en	groei	
van	de	arbeidsproductiviteit	dat	hoger	ligt	dan	
in de havensector op nationaal niveau. 

2b Een inventarisatie van stakeholder partijen 
en beleidsdocumenten
Gebaseerd	 op	 Klostermann et al. (2009) kan 
worden geconcludeerd dat de volgende partijen 
betrokken	zouden	moeten	worden,	rekening	
houdend	met	type	stakeholders,	verschillende	
sectoren	en	schaal:	overheid	(ministeries,	maar	

ook	waterschappen);	bedrijven	(onder	andere	
visserij,	akkerbouw	en	de	toeristische	sector);	
wetenschap	 (RUG,	 Koninklijk	 Nederlands	
Instituut	voor	Zeeonderzoek	(NIOZ),	Rijks
instituut	voor	Kust	en	Zee	(RIKZ));	en	burgers 
(natuurorganisaties,	maar	ook	bijv.	de	ANWB). 

Klostermann	et	al.	(2009)	geeft	daarnaast	een	
lijst van 22	meest	invloedrijke	beleidsdocu
menten.	Het	rapport	geeft	een	‘top	7’	van	de	lijst,	
waaronder:	 PKB	 Derde	 Nota	Waddenzee;	
Natura 2000;	B&O	RCW	Léven	in	de	Wadden;	
en	Rapport	Commissie	Meijer.	Hieruit	kan	ge
concludeerd	worden	dat	er	een	breed	scala	aan	
factoren,	sectoren	en	schalen	behandeld	worden,	
maar	met	een	nadruk	op	natuur	en	water,	de	
nationale schaal en de Waddenzee.

2c Bestaande scenario’s
Hoewel	er	detailverschillen	zijn,	zijn	er	drie	
mondiale studies die sets van verhalen en mo
dellen	hebben	ontwikkeld	(IPCC,	Millennium	
Ecosystem	Assessment	en	Global	Environment	
Outlook).	Ook	zijn	er	een	viertal	Europese	
scenario’s	die	bruikbaar	zouden	kunnen	zijn.	

Verschillende	 auteurs	 hebben	 een	 poging	
gedaan om uit al de verschillende sets van sce
nario’s een aantal zogenaamde scenarioar
chetypes	te	destilleren.	De	vier	resulterende	
scenarioarchetypes kunnen als volgt gety
peerd worden:

I.	 	De	Mondiale	Markt.	
	 	Mondiale	ontwikkelingen	gebaseerd	 

op de economie leiden tot een totale 
dominantie van de internationale 
markten met een laag niveau van 
regulering. 

II.	 	Continentale	Barrières.	
  Een geregionaliseerde wereld  

gebaseerd	op	een	aantal	economische	
ontwikkelingen.	Het	marktmechanisme	
faalt,	waardoor	er	een	steeds	breder	
wordend gat is tussen rijk  
en arm. 
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III.		Mondiale	Duurzaamheid.	
  Een gemondialiseerde wereld met  

een steeds proactievere houding  
ten	opzichte	van	milieuproblemen	 
en een hoog niveau van regulering. 

IV.	 		Regionale	Duurzaamheid.	
  Een regionale wereld waar de  

meeste initiatieven om het milieu  
te	verbeteren	en	verduurzamen	 
van	de	wereld	bottom-up	zijn	 
met	een	grote	rol	voor	NGO’s.	

Ook	op	nationaal	niveau	zijn	er	verschillende	
scenario-studies	gedaan,	met	onder	anderen	
SCENE	–	een	kwartet	ruimtelijke	SCEnario’s	
voor	Nederland;	The	Netherlands	of	2040	(CPB);	
Vier	scenario’s	voor	Nederland	(MNP).	Wat	aan 
deze	set	van	scenario’s	opvalt,	is	dat	alle	studies	
vier	scenario’s	ontwikkelen,	maar	niet	volgens	
dezelfde	assen	als	de	mondiale	scenario’s.

Er	is	een	relatief	klein	aantal	studies	verricht	
in de waddenregio waarin het woord ‘scenario’ 
genoemd wordt. Voor de Waddeneilanden is het 
belangrijkste	recente	document	het	Ambitie
manifest.	Het	grootste	aantal	scenario’s	voor	
de	Wadden	heeft	betrekking	op	de	Waddenzee,	
en dan met name scenario’s voor zeespiegel
stijging.	Het	aantal	scenariostudies	voor	het	
Waddenland	is	relatief	klein.	De	belangrijkste	
voorbeelden	van	studies	die	(ook)	over	het	vas
teland	gaan	zijn	‘Identiteit	als	troef:	Wadden
landschap	vol	verrassingen’	(Raad	voor	de	
Wadden)	en	‘Recreatie	en	toerisme	in	de	Wad
denprovincies’	(Raad	voor	de	Wadden).	Con
cluderend kan gesteld worden dat er een over
daad	aan	plannen	en	adviezen	zijn,	maar	deze	
zijn	bijna	zonder	uitzondering	gebaseerd	op	
een	enkel	streefbeeld,	wat	–	hoewel	nuttig	en	
misschien	zelfs	wenselijk	–	geen	recht	doet	aan	
alle onzekerheden waarmee de toekomst is 
omgeven. 

3.  Op weg naar nieuwe scenario’s 
voor de Wadden
3a Aanzet tot nieuwe scenario’s – 
vier scenario’s voor de Wadden
Gegeven	deze	randvoorwaarden	zijn	een	viertal	
scenario’s	voor	de	Wadden	ontwikkeld.	Deze	
scenario’s	zijn	vooral	gebaseerd	op	de	essentie	
van de vier scenario archetypes. Als zodanig 
zijn	ze	nauw	verbonden	met	verschillende	sets	
van	mondiale	scenario’s,	alsmede	de	nationale	
scenario’s	ontwikkeld	door	MNP	(tegenwoordig 
Planbureau	voor	de	Leefomgeving	(PBL)).	
Hieronder	volgt	een	samenvatting	van	de	vier	
scenario’s. 

I.    Wadden© Int’l
 Scenario archetype: Mondiale Markt.
  Alles wordt in het werk gesteld om  

het merk ‘Wadden’ te versterken en 
vooral	ook	te	gelde	te	maken.	Op	de	
korte termijn is dit een doorslaggevend 
succes.	Op	de	lange	termijn	zijn	er	
ontwikkelingen die niet onverdeeld 
goed uitpakken voor de Wadden. 
Ondanks	de	naamsbekendheid,	is	de	
concurrentie moordend en andere 
gebieden	in	Nederland	en	daarbuiten	
ontplooien soortgelijke initiatieven. 
Tegelijkertijd	is	de	landschappelijke	
kwaliteit en aantrekkingskracht voor 
toeristen tanende terwijl ook inten
sivering hapert.

II.		Ons	Wad
  Scenario archetype: Continentale Barrières.
  In dit scenario wint de neoconser

vatieve stroming aan kracht in heel 
Europa.	Dit	voedt	niet	alleen	een	 
gevoel	van	nationalisme,	maar	ook	 
van	groeiende	regionale	identiteit.	De	
Waddeneilanden	zetten	hun	Ambitie
manifest	door	en	worden	grotendeels	
zelfvoorzienend	voor	water	en	energie.	
Op	de	langere	termijn	worden	de	
spanningen	groter.	Kolencentrales,	 
en	industrie	(kassen)	genereren	extra	
inkomsten,	maar	het	toerisme	stag
neert.	De	waddenregio	zit	in	een	
spagaat met aan de ene kant sterke 
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gevoelens van ‘de Wadden zijn van ons’ 
en aan de andere kant een steeds 
sterkere	afhankelijkheid	van	Europese	
subsidies	en	kennis	van	buiten.	

III.		Wad	Mooi
 Scenario archetype: Mondiale Duurzaamheid.
  Verschillende ontwikkelingen komen  

bij	elkaar die een duurzame ontwikke
ling	van	het	waddengebied	mogelijk	
maken. Verregaande politieke samen
werking	leidt	tot	meer	budget	voor	
aankoop van natuurterreinen en een 
extensivering	van	de	landbouw.	Daar
naast vindt er een omslag plaats in 
manier	van	denken	waardoor	begrippen 
als weidsheid en cultuurlandschap 
steeds	belangrijker	worden.	Tegelijker
tijd zijn er	meerdere	bedreigingen	zoals	
het opraken van het	aardgas,	afname	
van	intensieve	landbouw	en	bureau
cratische	Europese	regelgeving.	Dit	
brengt	spanningen	met	zich	mee	en	 
op sommige plekken leidt inkomsten
derving tot verpaupering en leegloop. 

IV.		Proef	Wad
  Scenario archetype: Regionale Duurzaamheid.
	 	Dit	scenario	kenmerkt	zich	aan	de	ene	

kant	door	een	zeer	sterke	profilering	
van de regio in de vorm van streekpro
ducten	en	een	hang	naar	het	verleden,	
maar aan de andere kant ook door  
het	zien	en	gebruik	van	mogelijkheden	
van	de	globalisering.	De	belangrijkste	
verandering is een investering in tal  
van	regionale	landbouwgewassen	 
en	andere	streekproducten.	Dit	geeft	 
in	eerste	instantie	een	enorme	boost	
aan	de	(biologische)	landbouw.	Op	de	
langere termijn is het duidelijk dat er 
een keerzijde zit aan de ontwikkelingen. 
Door	de	wereldwijde	regionalisering	
stagneert	toerisme,	terwijl	handelsbar
rières	om	eigen	producten	te	beschermen 
uiteindelijk nadelig zijn voor de industrie 
en	de	havens.	Omdat	ook	de	totale	
bevolking	van	Nederland	begint	af	te	
nemen,	krijgen	alle	sectoren	het	moeilijk 
en	de	wadden	regio	begint	leeg	te	lopen.
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Ondersteunend

Wetenschappers

Mede-sturende rol
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Inventarisatie stakeholders  
en scenario’s

Vastelling doelen
en conceptplan

Ontwikkeling
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Figuur 3: Overzicht van belangrijkste stappen 
in het proces van scenario-ontwikkeling en de rol  
van wetenschappers en andere stakeholders.
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3b Concrete richtlijnen voor opzetten 
en uitvoeren stakeholder workshops
De	informatie	in	dit	rapport	kan	gebruikt	wor
den bij	het	opzetten	van	een	serie	van	stakehol
der	workshops.	Hieronder	volgt	een	overzicht	
van meer concrete richtlijnen voor het uitvoeren 
van participatieve workshops.

Algemeen
De	lijst	van	belangrijke	stakeholder	partijen	
moet worden	teruggebracht	tot	ongeveer	20 tot 
30	personen.	Essentieel	is	dat	geen	organisaties,	
maar namen van personen worden gegeven. 
De	eerste	versie	van	de	vier	scenario’s	voor	de	
Wadden zou als uitgangspunt kunnen dienen.

Scenarioontwikkeling zou twee doelen moeten 
dienen,	waarbij	het	eerste	doel	ingaat	op	lange	
termijn	mogelijke	toekomsten,	en	het	tweede	
doel op het testen van korte termijn plannen 
en	strategieën.	Figuur	3	geeft	een	beknopt	
overzicht	van	de	rol	van	belanghebbenden	aan	
de ene kant en wetenschappers en andere pro
jectmedewerkers	aan	de	andere	kant.	Het	is	
essentieel	dat	belanghebbenden	een	bepalende	
rol	hebben	in	alle	stadia,	van	eerste	inventarisatie 
van	relevante	plannen	en	bestaande	scenario’s	
tot de ontwikkeling van nieuwe scenario’s en 
robuuste	strategieën.

Kortom,	er	is	meer	dan	voldoende	informatie	
beschikbaar	om	binnen	een	kort	tijdsbestek	
(één	tot	twee	dagen)	een	set	van	kwalitatieve,	
maar	kwantitatief	onderbouwde	scenario’s	te	
ontwikkelen gedurende een stakeholder work
shop.	Op	16 mei 2012 is er een eerste stakeholder 
workshop gehouden met leden van de sociaal
economische	denktank.	Gedurende	die	work
shop is de methode van het ontwikkelen van 
scenario’s	voor	de	Wadden	succesvol	getest,	
resulterende in een tweetal participatieve scena
rio’s	voor	de	Wadden	gebaseerd	op	twee	van	de	
initiële	scenario’s	zoals	hier	beschreven.

4 Conclusies
•		Er	is	een	weelde	aan	informatie	op	het	
gebied	van	kwantitatieve	korte-termijn
trends,	stakeholders,	beleidsplannen	 
en langetermijnscenario’s op meerdere 
niveaus. Vanuit dat oogpunt is er meer  
dan	genoeg	informatie	om	op	een	snelle	
manier een set van scenario’s te ontwik
kelen voor de Wadden.

•		Daarenboven	is	de	voorgestelde	methode	
zeer geschikt om zowel langetermijn
scenario’s	te	ontwikkelen	als	de	bestaande	
plannen	en	strategieën	te	bezien	in	het	
licht van die scenario’s. 

•		Er	is	een	groot	aantal	scenario’s,	maar	
specifiek	voor	de	Wadden	zijn	de	meeste	
in de vorm van normatieve toekomst
ontwikkelingen,	gebruikmakend	van	
streefbeelden,	ambities	en	strategieën	 
en niet in de vorm van een set van  
exploratieve,	meer	objectieve	scenario’s.	
Dit	geeft	eens	te	meer	de	urgentie	aan	 
van een methode waar kortetermijn
visies en langetermijnonzekerheden  
aan	elkaar	verbonden	worden.
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