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Voorwoord

Wouter van Dieren is in het waddengebied opgegroeid, heeft er 
gewoond, gezeild, gewandeld, gevist en actie gevoerd. Hij heeft zich 
met het waddengebied bezig gehouden als wetenschapper, journalist, 
filmmaker, milieugoeroe en mediator. Dit alles was meer dan voldoende 
aanleiding om Wouter te vragen als keynote speaker voor het door 
de Waddenacademie, in samenwerking met NWO, georganiseerde 
internationale symposium over de Wadden dat op 10 en 11 december 2014 
in Leeuwarden werd gehouden. Zijn presentatie op dit symposium vormt 
de basis voor deze publicatie, die gaat over zijn persoonlijke ervaringen 
met het waddengebied. 

Hij concludeert dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel te doen valt. 
Iedereen is het er wel over eens dat het waddengebied uniek is en 
beschermd moet worden, maar de cruciale vraag die we nog niet 
beantwoord hebben is hoe we dat moeten doen. 
Om die vraag gaat het in deze 6e publicatie van de lezingenreeks van de 
Waddenacademie. 

Uitgangspunt is dat economische krachten die te weinig rekening 
houden met de natuur geen lang leven zijn beschoren, maar ook dat 
natuurbescherming zonder begrip voor economische belangen zijn 
draagvlak verliest. Dat betekent dat er ergens een optimum moet worden 
gevonden, maar hij concludeert dat we niet weten waar dat ligt. Dat 
is de kern van het probleem: Waar, wanneer en hoe is het wad op z’n 
best? Kunnen wij een door iedereen geaccepteerde waddenstandaard 
definiëren? En hebben we alle relevante issues wel in beeld? Naast de 
bekende problemen m.b.t. visserij, gaswinning en recreatie signaleert hij 
ook nieuwe mogelijk bedreigingen voor het gebied, zoals de plastic soep, 
neonicotinoïden en de zwavelbuffer. Nog altijd is er geen consensus over 
grenswaarden en verschillen we van mening over al dan niet significante 
effecten. En als we het wel weten blijkt het nog buitengewoon lastig de 
oplossing in de praktijk te brengen vanwege de onduidelijke bestuurs- en 
beheerssystemen.

Wouter analyseert in deze publicatie op scherpe wijze de ontwikkelingen 
in het waddengebied en geeft aan wat er volgens hem wel en niet goed 
gaat. Hij schroomt daarbij niet om man en paard te noemen. Wat we nodig 
hebben is meer kennis, een betere governance en eerst en vooral betrokken 
mensen die het gesprek aangaan en tot consensus proberen te komen over 
de vraag: ‘Waar, wanneer en hoe is het wad op z’n best?’ 
Wouter maakt zich zorgen en is zowel melancholiek als optimistisch. 
Op een dag zwemmen er weer bruinvissen in de Waddenzee, zo is zijn 
overtuiging. Dat zou mooi zijn, maar het gaat niet vanzelf. Laat deze 
publicatie als inspiratiebron dienen om dat te bereiken.

Prof.dr. Jouke van Dijk,

Voorzitter directie Waddenacademie
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Als wij ontwaken uit de Nieuwjaarsdroom

Ligt stil het eiland in de witgevroren mist

De winterkoning heeft een feestmaal opgedist

En breekt de twijgjes van de ochtendijle boom

Het helmgras buigt zich onder ijskristal

Verstijfde dennen steken in de koude lucht

Geen blad beweegt, het landschap mijdt gerucht

En opgedonste vogels zitten in hun winterval

Siberië begint al achter Oosterend

Daar is de vlakte koud en duizend mijlen wijd

De zomerdag heb ik de weg daar nog gekend

Nu reis je daar naar ’t einde van de tijd

Waarin je niets meer ziet en niets meer bent

Verdwenen in de poolnacht van de eeuwigheid

8

Eilandwinter

Wouter van Dieren

Dit boekje gaat over mijn persoonlijke ervaringen met het waddengebied. 
Mijn familie is afkomstig van Terschelling, ik ben in het waddengebied 
opgegroeid, heb er gewoond, gezeild, gewandeld, gevist en actie gevoerd.

In de afgelopen decennia heb ik me in mijn verschillende professionele 
rollen, als wetenschapper, journalist, filmmaker, milieugoeroe, 
kunstschilder en mediator met het gebied beziggehouden. Cruciaal 
was het zogenaamde Win-win en het Wad-project, dat ik van 2000 tot 
2008 regisseerde. Dit project is daarom een belangrijk deel van dit boek 
(hoofdstuk 2). Daarnaast kijk ik kort terug naar de geschiedenis van 
het gebied (hoofdstuk 1) om vervolgens de brug te slaan naar deze tijd 
(hoofdstuk 3), de resterende knelpunten (hoofdstuk 4) en tot slot naar te 
toekomst te kijken. Wat is er nu nodig om het waddengebied definitief te 
beschermen en tot een rijk en duurzaam gebied te maken voor mens en 
natuur? (hoofdstuk 5). Ik spaar de vele instanties die zich bezig houden met 
het wad daarbij niet. Het roer moet om. Er ligt teveel onaf werk.  
En sommige grote thema’s komen zelfs helemaal niet aan de orde.  
Dat moet veranderen.

Inleiding
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Het jaar 2015 markeert het moment waarop student Kees Wevers vijftig 
jaar geleden de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee 
oprichtte, gealarmeerd door de plannen van de Friese Maatschappij 
van Landbouw om het estuarium in te polderen. In 1974 nog werden 
pogingen gedaan om alleen van de Dollart een polder te maken, totdat de 
Commissie Mazure in een rapport aan de regering Den Uyl een definitieve 
punt zette achter deze voornemens. Daarmee was het gevaar niet 
geweken. Tot vandaag de dag bestaat er veel onenigheid over de toekomst 
van het gebied. Doelstellingen. Definities. Databases. Investeringen. 
Interventies. Onderzoek. Voorlichting. Beleid. Jaar in jaar uit worden 
deze weer gedefinieerd, nieuwe plannen opgesteld, nieuwe kaders gesteld. 
Ondertussen weten we niet echt of het gebied er goed voorstaat. Er leven 
veel zeehonden. Er zijn weinig zeegrasvelden. Met de visstand is het slecht 
gesteld. En er is nog H 250 miljoen in het Waddenfonds. Wat moeten we 
met het waddengebied?

Ik ben ermee opgegroeid. Van grootmoeders zijde is de familie 
Terschellings. Haar zoon J.W. van Dieren, oom Wout, promoveert in 1934 
als bioloog op de ecologie van de duinvorming op het eiland. In 1948 
verschijnt een liber amicorum voor hem waarin 180 pagina’s over zijn 
onderzoek naar de plantensociologische en morfologische veranderingen 
op Griend ten gevolge van de Afsluitdijk (1932). In 1969, kort na de 
oprichting van de Waddenvereniging, maak ik de eerste documentaire. 
Vanaf 2000 tot 2008 regisseer ik het Win-win en het Wad-proces waaruit 
Waddenfonds, Waddenacademie en andere instituten en initiatieven zijn 
voortgekomen.

In 1977 schreef ik een hoofdstuk in de WNF-publicatie Geef om de 
Natuur, waarin ik een utopie van het duurzame waddengebied ontwerp. 
Het is nog steeds een actueel document, met één misser: ik denk dan nog 
dat zonnepanelen alleen over warmteopwekking gaan, fotovoltaïsche 
elektriciteit was buiten beeld. In 1979 publiceer ik in The New Scientist 
een paper over de Wadden. In Natuur is Duur (1977), een boek over 
de economische waarde van de natuur, geschreven in opdracht van 

het Wereld Natuur Fonds, is Terschelling een micro-rolmodel voor de 
duurzame economie. De Waddenmonitor is een project van Telos in 
opdracht van het Waddenfonds. Dat fonds heb ik in 2002 bedacht, samen 
met Loek Hermans, in diens laatste maand als minister van OC&W en in 
mijn laatste termijn als voorzitter van Oerol, op mijn erf op Terschelling.

Een lange, rijke geschiedenis. De Waddenacademie noemt mij de 
peetvader van de Wadden, maar ik acht mijzelf niet in die positie. 
Daarvoor ben ik het te vaak oneens met de dagelijkse waddenpraktijk. 
Zoals de Waddenvereniging, nog altijd in de ban van de njet-cultus. 
“Wij zijn tegen, want wat u voorstelt is een verstoring.” Een slogan 
die veel heeft opgeleverd maar tenslotte contraproductief is geworden. 
Want interventies blijven nodig, en die worden vaak door deze mantra 
getroffen. Het Waddenfonds hadden wij bestemd voor doorbraken in 
de natuurbescherming. De eerste jaren werd het een grabbelton, met 
projecten die vaak niet de beoogde doelen haalden. Het fonds lijdt onder 
weeffouten, zoals het statuut dat praktijk (hardware) laat prevaleren en 
research niet toelaat. Veel praktijken kunnen pas realiteit worden dankzij 
een eerste fase van onderzoek, een evidente paradox die nogal verlammend 
werkt. Pas de laatste jaren komt er meer structuur in het fonds, de 
grabbelton voorbij. Ik word vaak benaderd door potentiële aanvragers met 
bizarre hobby’s die mijn voorspraak bij het fonds vragen. Daar ga ik nooit 
op in.

De eerste tien jaar werd de Waddenvereniging bestuurd door 
intellectuelen, met mensen als Jan Dogterom, Hemmo Muntingh, Jan 
Boom en vele anderen. Geleidelijk is er een ideologisering ontstaan, die 
wadvaarders, eilanders en wetenschap heeft vervreemd. De mantra werd 
‘handen af van het wad’, en zowat alles moest worden verboden, zoals 
droogvallen met je schip en hengelen vanaf de dijk. Duinen mochten niet 
meer stuiven, ondanks de essentiële functie daarvan. Zeekraal plukken 
moest aan banden gelegd. Let wel, zeekraal is een pioniervegetatie die per 
definitie wil woekeren. Pluk je één spruit eraf, dan komen er twee voor in 
de plaats. 
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Zo ontstond de diskwalificatie van de ooit zo invloedrijke Wadden-
vereniging, een glijdende schaal van topkwaliteit naar ondeskundigheid, 
een nog steeds sluimerend proces.

Van 2000 tot 2008 liep het project Win-win en het Wad, over gaswinning 
en schelpdiervisserij, naar aanleiding van het alarmerende werk van 
Theunis Piersma. De groene organisaties, 31 in getal, verenigden zich in 
een coalitie om mijn project te torpederen. Greenpeace publiceerde een 
rapport waarin het waardeverlies aan waddennatuur door gaswinning op 
54 miljard gulden werd berekend, met behulp van de theorie van Eugene 
P. Odum in diens beroemde paper The Value of the Tidal Marsh (1968). 
Ik ben goed bekend met het werk van Odum, maakte er een film van 
voor het Wereld Natuur Fonds en schreef er mijn scriptie over. IMARES 
noemde het Greenpeace-rapport een grove misleiding. Het werd echter 
in de Tweede Kamer als autoriteit gebruikt, hoewel evident was dat 
er bij Greenpeace geen kennis over het Wad bestond en dat de theorie 
van Odum werd misbruikt. De 31 organisaties verordonneerden, bij 
monde van de directeur van Stichting Natuur en Milieu, mij buiten het 
waddendossier te houden. Niemand van hen bezat toereikende kennis van 
het waddenecosysteem.

De ommezwaai van 180° kwam toen ik het zogenaamde Cascademodel 
publiceerde, dat de risico’s van de invloeden op het Wad kan doorrekenen.
De uitkomst van het model werd de basis van het rapport van de 
Commissie Meijer uit 2004, en daarmee van de besluiten door Kabinet 
( juli) en van de Tweede Kamer (november). De kokkelvisserij werd 
uitgekocht, maar de mosselvisserij mocht blijven, mits verduurzaamd. Dit 
is nog altijd niet afgerond. De gaswinning werd toegestaan en begon weer 
in februari 2007, met het ‘hand aan de kraan’-principe. Productieplatforms 
of putten staan op de Zuidwal (Zuidoostrak), bij Lauwersoog en Paesens/
Moddergat. Er treedt geen bodemdaling op. Pogingen om volgens 
hetzelfde principe gas te winnen op Schier/Noordzee en Terschelling/
Noordzee zijn afgeketst op bizarre social media-hetzes, waarbij men 
dreigde mijn huis in de fik te steken.  

De Waddenvereniging heeft kennelijk geen archief waarin het 
Cascademodel ligt opgeslagen, en waarschuwt voor gevaren die er niet 
zijn. Op het eiland voert men actie tegen lokale luchtvervuiling door CO2 
die bij gaswinning zou horen – gekker kun je het niet verzinnen.

Het waddenicoon is een mythe die door velen wordt geëxploiteerd. 
Het wordt gestut door de idee dat we hier te maken hebben met pure 
natuur. Voor de eenzame wadzeiler, zoals ikzelf, of de solokampeerder 
op Rottumerplaat, zoals Bram van de Klundert, Jan Wolkers en Godfried 
Bomans, bestaat die pure natuur zeker, op de postzegel van die ene 
plek. De realiteit is dat de Noordzeekust van Oostende tot Römö 
(Denemarken) een artefact is. Alles is man-made. Kusten, dijken, havens, 
stranden, duinen, vaargeulen, polders, kwelders. Vanaf de Romeinse tijd 
is er ingegrepen, en ook lang daarvóór bouwden de Friezen er terpen 
en wierden. In de Middeleeuwen woedden enkele zeer zware stormen, 
zoals de St. Luciavloed in 1287, de St. Marcellusvloed in 1362 en de St. 
Elisabethsvloed in 1421, waardoor het land tussen de uiterste zandwallen 
en de huidige Fries / Groningse kust werd weggeslagen, en de eilanden 
ontstaan. De Middelzee werd drooggelegd, zo ontstond Het Bildt. 
Bolsward en Sneek waren ooit zeehavens.

Het gaat hier om een megaproject in het antropoceen, (zie kader) dat 
megabesturing vergt. De spagaat tussen deze realiteit en de wildernisillusie 
zorgt echter voor een steeds terugkerende bestuurlijke verlamming, omdat 
de publieke emotie van de pure natuur zo gretig wordt geëxploiteerd door 
media en meningen. Katalysator van dit sentiment zijn organisaties als de 
Waddenvereniging en Greenpeace, wier rol vanzelfsprekend deze emotie 
moet gebruiken, want daar ligt hun business model.

Duitsland en Denemarken kennen deze icoonfuncties nauwelijks. Naar ik 
vermoed omdat die landen zoveel rijker zijn aan ongereptheid, omdat het 
Duitse wad in de verre marge ligt van het politieke epicentrum en omdat 
rijke kustwateren in Denemarken een honderdvoud zijn van het beetje 
Deense waddenkust. Urbane en toeristische druk zijn er bovendien een 
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fractie van onze waddendrukte. In deze verwarring keren in Nederland 
steevast dezelfde thema’s terug: alles is verstoring, niets is toegestaan, 
goede bestuurlijke maatregelen blijven dus uit, wetenschappers zijn in 
permanente competitie met elkaar en voor de hand liggende hoofdzaken 
worden niet geagendeerd.

Het wetenschappelijke debat 
Illustratie: Len Munnik

Gaswinning is geen hoofdzaak ondanks het vele tumult. Mossel- en 
garnalenvisserij zijn dat wel. De vertroebeling van Eems en Dollart is een 
hoofdzaak. Het waddenleven verstikt daar in de modder. De plastic soep 
en vooral het micro- en nano-deel daarvan in de voedselketen, dat in mijn 
hypothese medeoorzaak is van het vernietigde wadden-foodweb en dus van 
de achteruitgang van de visstand, zijn hoofdzaak.  
De neonicotinoïden zijn hoofdzaak, zevenduizend maal giftiger dan DDT en 
killing voor alle ongewervelden. Waar die uitsterven verdwijnen de vogels 
die erop predateren. Denk ook aan de overpopulatie van zeehonden en de 
ideologische tweespalt tussen populatiebeheer, zoals mariene kennisinstituten 
als IMARES en NIOZ voorstaan, en dierenbescherming, zoals 
zeehondenopvang Pieterburen bepleit. Het taboe op vaargeul uitbaggeren 
is een hoofdzaak, waardoor de veerdiensten vele duizenden zeemijlen 
teveel moeten varen, met bijkomende CO2-uitstoot en dieselverbruik. 
Ook slibvang is een taboe en komt niet op de agenda. Een aan te leggen 
kwelder in de Eemsmond komt er daarom niet. Ook dit wordt gezien als ‘een 
verstoring’.

Voor de herinnering: in 1984 bleek zo’n ‘verstoring’ nodig om Griend te 
behouden. Er zijn fraaie luchtfoto’s van baggervloot en pijpleidingen rond 
het eiland. De natuurlijke gang van zaken zou de kolonie grote sterns hebben 
uitgeroeid. Eenzelfde actie is nu nodig in de Eemsmond. Of voor de havens 
van Schiermonnikoog en Ameland, die verstoken zijn van de briljante 
waterstaatkundige ingreep die in 1860 de Terschellinger haven werd.

Vergeten is dat kwelderbouw, ingreep na ingreep na ingreep, eeuwenlang 
heeft gezorgd voor een cyclus waardoor het water helder en de voedselketen 
in stand bleef. Kwelders werden langs de hele kust, inclusief de eilanden, 
aangelegd als weidegrond. Aanslibbing en ecologische successie volgden; 
in de climaxfase groeide er alleen nog halofytisch gras waarop gegraasd 
kon worden. Na zoveel jaar werd de kwelder bij zware storm weggespoeld, 
waarna de cyclus opnieuw begon. Kwelders werden ook ingepolderd. 
Jaar na jaar een nieuwe landaanwinning. Aan de waddenranden is deze 
slibvang essentieel. Stop je daarmee, dan is het gevolg vertroebeling en dat 
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is desastreus voor het ecosysteem. Op Terschelling wordt nu actie gevoerd 
tegen de door Joop Mulder, oprichter en directeur van Oerol, bedachte 
Mondriaankwelder, die op een schaal van honderd hectare diens schilderij 
Plein en Oceaan (1915) wil vastleggen. Want: ‘slecht voor de vogelstand’. 
Alweer, gekker kun je het niet bedenken.

In de toekomst zal het wad op een dag niet meer droogvallen, zo schrijft 
Mathijs Deen in zijn boek. Want de combinatie van zeespiegelstijging 
en ontoereikende sedimentering maakt dat onvermijdelijk, ook omdat 
bodemdaling door gaswinning een katalysator zou zijn. Het is de enige 
vergissing in zijn schitterende verhaal, want gaswinning is lokaal, niet 
waddenbreed. De Waddenzee is 3000 vierkante kilometer, de komberging 
van de gasputten is samen 4 vierkante kilometer, en bovendien stopt de 
productie over een paar jaar, rond 2025, als het gas op is, en bodemdaling 
treedt er sowieso niet door op. 

Wadland – Bruno Doedens (SLeM) en Machiel Spaan (M3H) 
Foto: Gerrit Bart Volgers

Een ecologische waddenprojectontwikkelaar bestaat niet. Die zou de 
nieuwe agenda moeten uitvoeren: Permanente kwelderuitbouw, inclusief 
kweldereilanden in het Eems-Dollardgebied, vaargeulverbetering, 
ecologisering van de havens, inclusief ‘Holwerd aan Zee’, een zandmotor 
als bij Kijkduin voor kustversterking en wadplaten, en verschraling van de 
duingebieden.

Wat die ontwikkelaar zeker niet zou moeten doen: Zonneweiden op de 
eilanden of windturbines. Dat zijn plannen die niets toevoegen aan de 
duurzame Wadden, en waarvan de businesscase negatief is, behalve als er 
vernuftige financieringen worden bedacht, zoals op Ameland. 

Het gebied moet pure natuur zijn, zo wil de één. Het gebied is een 
wingewest, zo zegt de ander. Er mogen veel windturbines komen, want 
die zijn duurzaam, zeggen de groene organisaties. Wij halen het gas eruit, 
betalen een bruidsschat van 800 miljoen euro, produceren gas voor vele 
miljarden en trekken ons tenslotte terug zonder deze uitruil verder te borgen, 
zegt de volgende. En de garnalenvissers laten we grotendeels ongemoeid, 
met als aanjager de NMA, de mededingingsautoriteit. Want die dwingt de 
vissers tot concurrentie en verbiedt prijsafspraken, waardoor een domino van 
uitputting in gang wordt gezet. Sil van Skylge raast nu twintig uur per dag 
over de bodem, Ane uit Ameland eenentwintig uur en Sietze uit Harlingen 
zeven dagen per week. Paaseiland in een nieuwe versie. Stomverbaasd kijkt 
men naar het eindresultaat: het natuurlijk kapitaal uitgeroeid, de vissers 
failliet en de theorie van de concurrentie blijkt gebakken lucht. The Tragedy 
of the Commons1 wordt bij de NMA niet gelezen.

En zo herhalen we jaar in, jaar uit dezelfde jeremiades, morrelen in de marge, 
wachten we op de bestuurlijke hervorming, tellen we de achteruitgang van 
vogels en vissen, zijn we het met elkaar te vaak oneens en wachten we op 
betere waddentijden.

1  Hardin, Garret (1968), The Tragedy of the Commons,  
Science 162 (3859): 1243-1248
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Friese ambitie 1960 t/m 1965: polders tussen de eilanden en de kust 
Illustratie: overgenomen van een schoolplaat uit ca. 1960

Nieuw land

Nieuw zoet water

Nieuwe dijk

Inpoldering van kwelders langs de Dollart 
Illustratie: Onno Gabriel (2007)
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Hoofdstuk 1 Strijd toneel en onpeilbare verten.

Uniek natuurgebied
De Waddenzee is een natuurgebied van internationale betekenis, zoals we 
weten. Het is het grootste wadden- en kusteilandensysteem in de wereld met 
een gematigd klimaat. Het gebied bezit een enorme diversiteit aan planten 
en dieren. De Waddenzee wordt gezien als het laatste en enige stuk echte 
natuur van formaat in dit deel van de wereld. Als kraamkamer voor vissen 
en als pleisterplaats voor trekvogels heeft het wereldwijd een belangrijke 
schakelfunctie. Met elk getij stromen enorme hoeveelheden water, slib 
en zand heen en weer. Getij en wind samen vormen het landschap van 
eilanden, wadplaten, geulen en prielen. 

De Waddenzee is een essentieel getijdengebied voor miljoenen vogels 
die er broeden of er de winter doorbrengen. Enorme aantallen maken 
hier een noodzakelijke tussenstop om bij te tanken tijdens de lange 
trekvluchten van en naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika en de 
Arctische broedgebieden van Noord-Canada en Siberië. De bodem van 
de Waddenzee zit boordevol leven. Kokkels, mossels en oesters zijn er in 
grote hoeveelheden. Het belang van de Waddenzee voor de biodiversiteit 
is vergelijkbaar met een koraalrif. Vanwege zijn natuurwaarden staat de 
Waddenzee sinds 2009 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

The first night in the islands – A low line of sandhills, pink and fawn in the 
setting sun, at one end of them a little white village huddled round the base 
of a massive four-square lighthouse – such as Wangeroog, the easternmost 
of the Frisian islands, as I saw it on the evening of 15th October. 

We had decided to make it our first landing-place; and since it possesses 
no harbour, and is hedged by a mile of sand at low water, we had to run in 
on the rising tide till the yacht grounded, in order to save ourselves as much 
labour as possible in the carriage to and fro of the heavy water-breakers and 
oil cans which we had to replenish. In faint outline three miles to the south 
of us was the flat plain of Friesland, broken only by some trees, a windmill or 
two, and a church spire. Between, the shallow expanse of sea was already 



24 25

Hoofdstuk 1 Strijd toneel en onpeilbare verten.

beginning to shrink away into lagoons, chief among which was the narrow 
passage by which we had approached from the east. This continued its 
course west, directly parallel to the island, and in it, at a distance of half a 
mile from us, three galliots lay at anchor. 

Erskine Childers (1903), The riddle of the sands

Podium van een strijdtoneel
Sinds in 1965 de Waddenvereniging werd opgericht is het gebied ook 
het decor, het onderwerp en het podium geweest van een onophoudelijk 
strijdtoneel. Onenigheid was er over ongeveer alles wat zich daar afspeelt. 
Wel of geen havenuitbreidingen. De vestiging van een chemie-complex in 
Delfzijl. De Eemshaven. Visserij, en dan met name die op mosselen, kokkels 
en garnalen. Zeehonden. De komst van de windmolenparken. Gasboringen 
en gaswinning. Nieuwbouw op de eilanden. Deze controverses werden 
voortgesleept door een groot aantal betrokkenen en belanghebbenden, 
bestuurders, bewoners van het gebied, en natuurorganisaties, zowel 
regionaal als landelijk. De hoeveelheid wetenschappers die zich sindsdien – 
en lang daarvóór – heeft beziggehouden met het wad moet inmiddels vele 
duizenden bedragen. Al in het midden van de negentiende eeuw publiceert 
Holkema over de duinvegetatie van de Waddeneilanden.

Van oudsher zijn natuur en menselijk medegebruik hier nauw verweven, 
maar aard en schaal zijn wel heel drastisch veranderd. Mijn vader en zijn 
broers en neven schoten in de jaren twintig nog op zeehonden. Voor iedere 
ingeleverde staart ontvingen zij een rijksdaalder, want zeehonden werden 
gezien als concurrenten van de vissers. En zij zeilden met een sloepje door 
de natte duinvalleien, vóórdat het waterpeil ten behoeve van de bosbouw 
eind jaren twintig enkele meters omlaag ging. Het toerisme kwam pas ná 
de oorlog op gang, het wadzeilen begon in de jaren zestig. Op de eilanden 
bevonden zich nog in 1945 vele honderden boerenbedrijven. Aan de 
melkboekjes van de nu verdwenen lokale zuivelfabriekjes valt af te lezen 
hoeveel melk per koe de boeren toen leverden. Vandaag zijn het er minder 

dan honderd over alle eilanden tezamen, grootschalig en modern, met 
opbrengsten die een veelvoud bedragen van destijds.

Er is in feite niets bijzonders gebeurd, de Wadden zijn meegegroeid met 
de welvaart, met als grootste verworvenheid dat veel bittere armoede 
van destijds is vervangen door bloeiende welvaart. De huizenprijzen, als 
expressie van de lokale rijkdom, behoren tot de hoogste van Nederland.
Deze rijkdom komt niet zonder dat er een prijs voor werd betaald. Als in de 
rest van het land is de milieu- en natuuraantasting ook aan de Wadden niet 
voorbij gegaan. De oorspronkelijke landschappen van de eilanden zijn niet 
meer. Door de stikstofdepositie zijn de duinen vergrast, met als gevolg dat 
aloude planten- en vogelsoorten werden verdrongen. Bossen en elzenhagen 
kwamen vroeger niet voor. De polders waren vóór de ruilverkaveling en de 
eutrofiëring van het oppervlaktewater rijk aan plantensoorten. In het bos 
vinden we nu uilen, kruisbek en goudhaantjes, in de polder huist ’s winters 
een veelheid aan (rot)ganzen. Lepelaar en kleine en grote zilverreiger 
zijn nieuwelingen waaraan we ons vergapen. De grauwe klauwier is 
vrijwel verdwenen, evenals de tapuit. Het wad werd verrijkt met de grijze 
zeehond, een pseudo-exoot uit het Noorden, en met de invasieve Japanse 
oester. Vreemd genoeg is de visstand ondanks de rijke micronatuur mager 
geworden, oorzaken onbekend. Terwijl de oude litorale mosselbanken 
vrijwel zijn verdwenen, ontstond binnen de Japanse oesterriffen een nieuwe 
biodiversiteit. Gaat de Waddenzee nu achteruit of juist niet? Is de natuur op 
de eilanden nu slechter af, of omgekeerd?

Op deze vragen heeft iedereen een ander antwoord, en het onderlinge 
gekrakeel over natuur- en grenswaarden, ‘significante’ effecten, 
natuurherstel, aantasting, conservering en interventies is oorverdovend. 
Daarbij worden harde confrontaties niet geschuwd, en iedereen heeft een 
verhaal over het eigen gelijk en het ongelijk van de ander. Het is duidelijk, 
mijn definitie van aantasting en significantie is waardevoller dan de jouwe. 
Mooie anekdotes doen de ronde, en de slechte voorbeelden worden ingezet 
om het ongelijk van de ander te onderbouwen. Zo werd ooit voorgesteld 
de polders nog maar beperkt door het vee te begrazen ter wille van de 
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overwinterende ganzen – en dat is onzin, want de gans leeft in symbiose met 
veebezetting, omdat de vogel alleen zeer kort gras kan eten. Zo sleepte het 
beleid zich voort van dossier naar dossier, waarbij men over en weer heftige 
vijandbeelden koesterde, en iedereen zich gevangene wist van willekeur. 
De vreedzame, prachtige Wadden als een slagveld. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn.

“There the ocean flows with two intervals, at day and at night, in a 
tremendous flood over an immense land. Because of this everlasting struggle 
with the course of nature, it is doubtful whether the bottom is land or sea. 
In the area a miserable people live on high hills, or better on man-made 
mounds, just above the highest water level known by experience. On these 
mounds they have built their shacks and when the water is high they are like 
sailors, but when the water is low they look more like shipwrecked sailors.”

Plinius the Elder (77 AD)

Bescherming en ‘handen af’
Zoals alle kustdelta’s kent ook het waddengebied concentraties van 
economische activiteit. Tot vóór 1965 zagen overheden en politiek deze 
afgelegen wildernis niet liggen en werd het gebied overgelaten aan 
willekeurige exploitatie. De bedreigingen waren legio, de bestuurlijke 
passiviteit was groot. Dat is drastisch veranderd. Het omgekeerde is nu 
het geval. Het bestuurlijke netwerk werd uitgebreid tot een baaierd van 
overlegstructuren, raden, commissies en bevoegdheden die elders in de 
Nederlandse verhoudingen zijns gelijke niet kent. Opmerkelijk is dat dit 
netwerk zo weinig opleverde: nota na nota verschijnt, plan na plan, studie 
na studie, maar wie wil weten waartoe dat alles leidt, komt bedrogen uit. 
Zoals een der burgemeesters opmerkte: “Men neemt de nota aan, men 
accepteert het plan, en vervolgens zie je ze achterover leunen.” Niets doen 
is een devies dat in alle gesprekken terugkomt. Plannen zijn er derhalve om 
plan te blijven, zo lijkt het. Deze houding wordt ingegeven door ‘Handen af 

van het wad’, al jarenlang een succesvol devies dat aan bestuurders duidelijk 
maakte dat men terughoudend moest zijn. De juridische protectie die 
inmiddels over het gebied ligt is een direct gevolg van deze voorzichtigheid 
en van zeer actieve interventies, vooral door bekwame juristen van de 
Waddenvereniging, in de jaren ’80 - ’95. 

De PKB (Planologische Kernbeslissing) stelt grenzen aan menselijke 
activiteiten in de Waddenzee. Die grenzen zijn politieke compromissen, niet 
gebaseerd op een afweging van ecologische risico’s. Omdat de PKB primair 
het ruimtelijk beleid dient, kan de ecologische achteruitgang er niet mee 
worden bestreden. Met andere woorden: de PKB beschermt niet genoeg. 
Ecologen zijn het erover eens dat de toestand van de Waddenzee ernstig 
is. In de periode 1990 - 2000 stonden vooral kokkelvisserij, vogelsterfte en 
gaswinning in de publieke belangstelling, maar er gebeurde veel meer, zoals 
militaire oefeningen en de introductie van gebiedsvreemde soorten (exoten). 
Ook klimaatverandering zal een steeds grotere invloed hebben: het is 
mogelijk dat over een aantal decennia de natuurlijke zandaanwas het verliest 
van de zeespiegelstijging, en dan dreigt het grootste natte natuurgebied van 
West-Europa langzaam te verdwijnen. 

De Waddenzee is toen heilig verklaard, met als belangrijkste boodschap 
‘handen af ’. Dit heeft politiek en beleid als het ware verlamd, zodat 
ze verzuimden forse bestuurlijke maatregelen te treffen. Zo leidt 
natuurbescherming in zijn uiterste vorm tot natuurachteruitgang.

Niets doen kan geen blijvend devies zijn, omdat bestuur en beheer per 
definitie dynamisch zijn, maar vooral omdat het gebied zelf steeds verandert. 
Zonder krachtig ingrijpen zou het eiland Griend met de daar broedende 
kolonie grote sterns zijn verdwenen. Hetzelfde geldt voor de grote 
natuurgebieden aan de oostkant van Terschelling en Schiermonnikoog, voor 
de koppeling tussen Texel en Eierland, voor de kwelders buitendijks op de 
Friese en Groningse kust, enzovoorts. Een waterstaatkundig hoogstandje 
is de bezinkingskom achter de haven van West-Terschelling, die zonder 
deze ingreep zou dichtslibben – een model dat niet is herhaald op de 



28 29

Hoofdstuk 1 Strijd toneel en onpeilbare verten.

andere eilanden, hoewel bijvoorbeeld de Ballumerbocht (Ameland) zich 
er uitstekend voor leent. Ruilverkaveling, landbouw, havenactiviteiten, 
industrie, visserij, mosselpercelen, militaire/marine-installaties en 
oefeningen, schelpwinning, windmolens, baggeractiviteit, gasboringen en 
gaswinning, zeilvaart, recreatie en massatoerisme, landschapsbouw, bosbouw 
(Lauwersmeer), dit alles wijst op interventies en dynamiek. Het meeste 
functioneert normaal, geen reden voor alarm. Voor politieke drukte is niet 
zoveel aanleiding meer. Ook het wad zelf is dynamisch van karakter: eb en 
vloed brengen een gigantische flux teweeg van zand, slib, zuurstof en flora- 
en faunafluctuaties.

Volgens de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen leven wij 
tegenwoordig in het antropoceen: de hand van de mens is overal op 
aarde zichtbaar. Dat is ook in de Waddenzee de realiteit: dit gebied wordt 
al vele eeuwen beïnvloed door de mens, met zijn waterstaatkundige 
techniek, economische activiteiten en actieve natuurontwikkeling.  
In de toestand waarin het nu verkeert, vereist het gebied juist intensieve 
bemoeienis, in de vorm van onderzoek, bestuur en beheersmaatregelen. 
Denk alleen maar eens aan de zandsuppleties. Als wij de Waddenzee 
aan zichzelf overlaten, bestaat de kans dat deze binnen anderhalve eeuw 
door zeespiegelstijging verdwijnt. 

IMSA (2004), Vragen en antwoorden over Waddenbeleid

Veel goede adviezen, zoals van de Raad voor de Wadden en haar 
voorganger, de Waddenadviesraad, zijn nauwelijks opgevolgd. De discussie 
over wat er moet gebeuren in de Waddenzee ging jarenlang voornamelijk 
over gaswinning en schelpdiervisserij. Er was geen ruimte voor nieuw 
beleid. Maar dat was wél hard nodig, om de klimaatverandering, de 
ecologische achteruitgang en de bestuurlijke complexiteit het hoofd te 
bieden. Hoe dat wel te doen? En moet het wel zoals we dat de laatste jaren 
horen? Nieuw beleid? Als dat het antwoord is, hoe luidt dan de vraag?

Het wetenschappelijke debat 
Illustratie: Len Munnik
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6 januari 2003 komt op Terschelling een groepje waddenkenners bijeen  
– waaronder bestuurders, ambtenaren, de NAM, de Waddenvereniging, 
oud-minister Loek Hermans, de gemeente Terschelling en de 
staatssecretaris van milieu, Pieter van Geel – om te praten over de 
toekomst van de Waddenzee. Deze bijeenkomst, op initiatief van Wouter 
van Dieren, wordt voor het kabinet aanleiding om de Adviesgroep 
Waddenzeebeleid ofwel de Commissie Meijer in te stellen. Deze adviseert 
voorjaar 2004 om de kokkelvisserij aan banden te leggen, om gaswinning 
in het waddengebied toe te staan en met een deel van de opbrengst de 
regio de komende twintig jaar duurzaam te verbeteren.
Voorafgaand aan die vergadering brengen de gasten per terreinwagen een 
bezoek aan het Amelandergat, het meest oostelijke puntje van Terschelling, 
waar Noordzee en Waddenzee elkaar raken, waar de dynamiek van wind 
en water het landschap voortdurend verandert. Want, ‘om te kunnen 
praten over de natuur, moet je er middenin staan’, vond Rijkswaterstaat 
Terschelling, dat daarom de strandrit organiseert. Op de oneindige 
vlakte van strand en water, met in de verte de vuurtoren van Ameland, te 
midden van sneeuwbuien, stuivend zand en snijdende windvlagen geeft 
districtshoofd Cor Swart uitleg over de cyclische aanwas en afbrokkeling 
van de uiteinden van de eilanden. Voor velen een ongekende ervaring zegt 
Wouter van Dieren. “De mensen hebben geen idee van de krachten die 
zich hier afspelen.”

Renske Gorter (2005), Journalistieke impressie van het 2e Skylge-beraad  

op Terschelling – 25 april 2005

Win-win en het Wad – De aanleiding
In een nabeschouwing van 2006 schrijf ik: “Het wadleven is 
verstoord, alles is in de war, en het zal nog erger worden. Ik duik in de 
wetenschappelijke lectuur, verzamel artikelen en meningen, zo tussen 
winter en najaar 1999, en realiseer me dat er van alles moet gebeuren 
om de zaak te redden – als dat tenminste nog mogelijk is. En dus stap 
ik naar de NAM, de provincies, de staatssecretaris, naar de wetenschap. 
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En al pratende ontstaat er een plan. Dat gaat over kennis, onderzoek, 
maatregelen, financiering, gasbaten, bestuur en vooral over leiderschap. 
En gaandeweg wordt duidelijk dat we een perspectief nodig hebben, een 
toekomstbeeld, anno 2025, waarin alles samenkomt, vol fantasie, vol 
onhaalbaarheden, maar wel geschilderd met een kleurige kwast en in een 
rijk palet.”

Forum
De Forummethode is een model waarmee mijn collega’s en ik jarenlang 
grote conflicten hebben opgelost op het grensvlak van industrie, politiek 
en maatschappij. Ze is gegroeid vanuit theorieën van o.a. Foucault, 
Habermas en Randers. De laatste heeft systeem-dynamische analyses 
gemaakt van wat hij the spreading of an idea noemt, Habermas is 
de grondlegger van de participatieleer in de sociologie. In het kort 
beschrijven beiden de dynamiek van dominante ideeënvorming en 
beleidsvorming door maatschappelijke emancipatieprocessen vis-à-vis 
formele politieke besluiten.

In de open samenleving bestaat over ieder relevant maatschappelijk 
onderwerp een zogenaamd informeel forum, waarin betrokkenen, 
tegenwoordig stakeholders genoemd, direct en indirect met elkaar 
inhoud en richting bepalen van dat onderwerp. De theoretische 
grondlegger van het principe is Michel Foucault die deze fora ‘sociétés 
de discours’ noemt. Wiero Beek spreekt van ‘vertooggemeenschappen’. 
Ik heb er tussen 1984 en 1991 in Duitsland mee geëxperimenteerd. Een 
dergelijk discours telt per onderwerp zelden meer dan tweehonderd 
personen en dit is niet afhankelijk van bevolkingsaantallen. Het gaat 
steeds om ca. tweehonderd personen per sociologische eenheid zoals een 
land, een regio, Europa etc. Om een voorbeeld te noemen: het forum 
dat in de hele VS het debat bepaalt over de waterkwaliteit zal uit ca. 
tweehonderd mensen bestaan, maar hetzelfde onderwerp op regioniveau, 
bijvoorbeeld rond de Chesapeake-bay bij Baltimore, wordt daar door een 
zelfde aantal mensen dat deelneemt aan het discours bepaald. De koers in 
het landbouwbeleid in Nederland: een forum van tweehonderd mensen. 

Energiebeleid, idem. Enzovoorts.
Het besef dat het betrekken van een forum bij het beleid onvermijdelijk 
is geworden, is doorgedrongen tot politici en het bedrijfsleven. 
Stakeholder-dialoog is een begrip. Helaas wordt nog niet goed 
beseft dat deze dialogen zinloos worden als je ze niet voorziet van 
impulsen en interventies. Deze zijn bijvoorbeeld het inventariseren 
van de verschillende meningen in een forum, een gedegen analyse 
van de meningen van de personen binnen het forum, zoeken naar 
overeenkomsten (convergentie) en verschillen (divergentie) en het 
formuleren van een bovenliggende theorie of hypothese.

In het Win-win en het Wad-project zijn impulsen gegeven en 
interventies gepleegd door een herschikking van de waddenwetenschap, 
nieuw onderzoek en interventie op bestuurlijk en politiek niveau (de 
Commissie Meijer). 
De analyse heeft laten zien dat kennis op de achtergrond was geraakt 
en er geen stabiel, sterk vertoog (meer) bestond. In het kader van het 
project is deze kennis vernieuwd. Er zijn analyses uitgevoerd en modellen 
ontwikkeld (bodemanalyses, bodemdalingsmodellen, Cascademodel).
Kennis en modellen zijn ingebracht in het forum en daar besproken. 
Aansluitend is de Commissie Meijer (Adviesgroep Waddenzeebeleid, 
AGW) opgericht. Die heeft voorstellen gedaan, zoals de verduurzaming 
van de visserij, bestuurlijke vernieuwing, oprichting van de 
Waddenacademie en het Waddenfonds.

Op deze manier kan een ontoereikende Vertooggemeenschap, zoals 
die ook op de Wadden bestond, doordat deelnemers in het discours 
rigide posities innemen, worden doorbroken. Meestal kunnen deze 
doorbraken alleen worden bereikt door zogeheten exogenen. Door 
nieuwe kennis, nieuwe coalities en nieuw leiderschap. Nieuwe impulsen 
hebben te maken met beeldvorming en politieke drive. Politieke en 
publieke attentie wordt verworven door een combinatie van coalities, 
topbestuurders en politici (Wie), door inhoud en visie (Wat) en door 
beelden (Waar). 
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Doelstelling van de Forummethode is om door middel van goed 
doordachte en aangestuurde interventies en impulsen bij de derde 
situatie uit te komen. Met één nieuw Vertoog is de kans het grootst op 
verandering en gezamenlijke richting. 

Onafhankelijk van onderwerp, geografische of sociologische eenheid 
en betrokken stakeholders is de Forummethode een instrument om 
vastgelopen situaties of crisissituaties los te trekken en sturing terug te 
winnen. Essentiële elementen van de methode zijn het goed in kaart 
brengen van het Vertoog, de formulering van een bovenliggende 
hypothese, de toetsing van deze aan de hand van kennis en het plegen van 
noodzakelijke interventies. 

Al in 1994 heeft een delegatie van de grote groene organisaties zoals 
Waddenvereniging, Vogelbescherming en Natuurmonumenten aan het 
Kabinet voorgesteld om de prioriteiten in het waddenbeleid te verleggen. 
Minder angsthazerij over gaswinning en bodemdaling, en veel meer alarm 
voor de actualiteit. Zelfs werd een koppeling voorgesteld: als er dan zo 
nodig gaswinning moet zijn, en de bodemdaling zou inderdaad geen 
serieus probleem opleveren, zet dan een deel van de gasbaten om in het 
hoognodige extra onderzoek naar de toen al razendsnelle degradatie 
van het waddenmilieu. De voorstellen werden afgewezen, en vooral de 
financiële paragraaf bleek onbespreekbaar. Enige tijd later werd er in 
interdepartementaal overleg tussen Economische Zaken en Financiën 
wel overeenstemming bereikt over deze uitruil, waarbij men zelfs bereid 
bleek om aardgasgeld te reserveren voor saneringsmaatregelen van 
kokkelvisserij en mosselindustrie. De betrokken voorstellen hebben de 
Kamer niet eens bereikt, de doofpot stond op de gang. Minister Pronk van 
Milieu liet een interne ambtelijke notitie over het beheersbare risico van de 
gaswinning en het dringende probleem van de bestaande achteruitgang in 
de papierversnipperaar doen, onder het motto dat hij vooral nieuw, en véél 
onderzoek naar de gaskwestie nodig achtte : “Hoe langer er onderzoek 
wordt gedaan, hoe beter het is”, (ANP, 9 december 1999) zo zei hij, 

bijgevallen door minister Jorritsma van Economische Zaken, die dezelfde 
versleten uitvlucht bezigde. Zo kon men z’n handen in de onschuld van het 
nietsdoen wassen, bijgevallen door een landelijk applausmachine die het 
wad niet kent en graag in zondebokken denkt, in dit geval de gasjongens. 
In 1999 verscheen de Integrale Studie Bodemdaling van Alterra, waaraan 
zo ongeveer de hele Nederlandse onderzoekswereld, inclusief de groene 
organisaties, een bijdrage heeft geleverd. De kern daarvan kan worden 
samengevat door het begrip dynamiek: de Waddenzee bestaat nu zo’n 
1000 jaar, en in die tijd is er ca. 20 meter sediment aangegroeid. Op basis 
van een dergelijke constante weet je dus dat die sedimentatie in allerlei 
variaties van tijd en plaats eeuwig doorgaat. Gaswinning kost lokaal enkele 
centimeters, dat is dus binnen de kortste keren weer aangevuld. Doch 
nee, de ministers riepen om nieuw onderzoek, maar dat kwam er niet, en 
het zou bovendien niets nieuws opleveren. Wat wel dringend nodig was en 
is, onderzoek en maatregelen over de schreeuwende achteruitgang van 
de Waddenvoedselketen, werd zo weggestopt achter een mistbank van 
politieke correctheid en publieke aardgaslafheid. De Wadden Advies Raad 
(WAR) heeft in 2001 een dringend beroep gedaan op het Kabinet met 
dezelfde boodschap, en gepleit voor een onderzoekspanel, fondsen, en 
een maatschappelijk debat over de scheefstand tussen kokkels, mosselen 
en gaswinning, alles in het voorjaar van 2002 integraal afgewezen.
Ondertussen bouwde men wel de ene excuusstructuur na de andere 
op. Wie beroepshalve met de Wadden bezig is kan deelnemen aan 
zo’n 50 adviesraden, commissies, forum, overleg, coördinatie - noem 
maar op. Momenteel loopt PKB-3, de Planologische Kernbeslissing, 
een procedureel circus dat honderden ambtenaren bezighoudt maar 
welbeschouwd niets oplevert, behalve een herhaling van standpunten. 
Wat moet je ook anders dan de vorige nota’s, beheers- en beleidsplannen 
overschrijven als de kern van de ellende politiek onbespreekbaar is?

Wouter van Dieren (2004)
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Cascademodel
Bij het Win-win en het Wad-project was een sleutelrol weggelegd voor 
het zogenaamde Wadden Cascademodel, dat het wad als een onderling 
afhankelijk systeem beschrijft en de activiteiten op dat wad rangschikt naar 
invloed en dus interventie. Het Cascademodel vormde later de grondslag 
voor het rapport van de Commissie Meijer en een belangrijk onderdeel en 
omslagpunt in het Forumproces.

Waarom cascade? Omdat de Wadden kunnen worden gezien als een systeem 
van elkaar opvolgende subsystemen. Door deze concentrisch voor te stellen, 
ontstaat er een overzichtswaaier. Door iedere activiteit op het wad, inclusief 
exogene niet te besturen invloeden, te toetsen op de effecten ervan op de 
subsystemen, kan een eenduidige maat worden gevonden om activiteit en 
aantasting te berekenen of te schatten. De vraag is welke ringen worden 
aangetast, in welke mate (eerste dimensie = effect), vertaald naar delen van of 
naar de totale Waddenzee (tweede dimensie = ruimte) en de tijdsduur (derde 
dimensie = tijd). Inclusief weegfactoren ontstaat een optelsom, vertaald in 
grafieken waaruit een rangorde van schadelijkheid kan worden afgeleid.

Als voorbeeld volgt hier de berekening van de ingreep Klimaatverandering 
(gedefinieerd als temperatuurstijging). Deze zal ongeveer 21 km2 
plaatoppervlak (1,8% van het totale waddenoppervlak) geleidelijk 
(duurscore 0,5) totaal doen verdwijnen (intensiteit 1).  
Score voor ring 1 (wadplaten): 1,8% x 0,5 x 1 = 0,009. Deze maakt 1/5 uit 
van de totaalscore (vijf ringen, elk even zwaar gewogen): Subscore 1/5 x 
0,009 = 1,8 x 10-3

Omdat we geen gegevens hebben over de invloed van klimaatverandering 
op het aquatisch leven stellen we het effect op ring 2 op 0.  
Als er wadplaten verdwijnen, verdwijnt ook een deel van het bodemleven, 
wat een score van 6,7 x 10-3 oplevert op ring 3. Dat heeft weer effect op 
de vogelpopulaties: een score van 9,3 x 10-3 op ring 4. En omdat daarmee 
een deel van de natuurwaarde verdwijnt, telt dat door in ring 5, de 
belevingswaarde: score 2,3 x 10-3

Totaal over de ringen resulteert daarmee in een score van ruim 20 x 10-3. 
(Stand 2003)

IMSA (2004), Het Cascademodel

De effecten op de Waddenzee kunnen vrijwel allemaal worden 
terugvertaald naar de bodem: dáár ligt de bron van alle flora en fauna, 
biodiversiteit, voedselketen, vogelstand, vogeltrek, natuurbeleving, 
recreatiewaarde, noem maar op. Het estuarium bestaat uit dynamische 
interacties tussen eb en vloed, wind, zuurstof, slib, zand, nutriënten, 
bodemleven en, niet te vergeten, de anaërobe ondergrond die een grote rol 
speelt in de globale zwavelhuishouding. 
Alle activiteiten op en rond de Waddenzee hebben effecten op deze 
bodem, en steeds weer dient derhalve de vraag centraal te staan of en 
welke schade aan de bodem ontstaat en bij welke activiteit.

Wadden Cascademodel IMSA (2004)
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We kunnen dus twee uitersten onderscheiden in de waddenbeleving met 
betrekking tot de vraag wat nou de echte wereld of de echte waddennatuur 
is. Aan de ene kant het maximale economische medegebruik door de grote 
wereld, waarbij de natuur schade lijdt, en aan de andere kant de maximale 
natuur, waarbij de economie uitdooft. Het is duidelijk dat niemand deze 
uitersten nastreeft. Dat betekent dat er ergens een optimum moet worden 
gevonden, maar waar dat ligt weten we niet. Wat we wel weten is dat 
economische krachten die te weinig rekening houden met de natuur geen 
lang leven zijn beschoren, maar ook dat natuurbescherming zonder begrip 
voor economische belangen zijn draagvlak verliest. Zoals de toenmalige 
directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Klaas van Egmond, 
dat zei: “Als het mosselprobleem op het wad leidt tot het verdwijnen 
van de werkgelegenheid in Yerseke, dan verliest de natuurbescherming 
landelijk zijn legitimatie.”

Waar, wanneer en hoe is het wad op z’n best? Kunnen wij een door 
iedereen geaccepteerde waddenstandaard definiëren? Het gaat prachtig 
met het wad, zo zegt de ecoloog die dit succes meet aan de hoeveelheid 
biomassa, die nooit eerder zo hoog was. Planten, bodem- en schelpdieren, 
kreeftachtigen, vissen, vogels en zeehonden, allen tezamen bezitten een 
body-mass-index groter dan ooit eerder in de geschiedenis. En dat ondanks 
de afname van de fosfaatlast, de grootste bron voor de primaire productie, 
waarop de bovenliggende voedselketen is gebaseerd.

De recente waddengeschiedenis laat zien dat het soms wel gelukt is 
om duidelijkheid te verschaffen. Met de gaswinning bleek dat relatief 
eenvoudig, omdat de relevante variabelen zo gering in aantal zijn en goed 
te berekenen: zoveel gasproductie over zoveel jaar leidt tot X bodemdaling 
over Y oppervlak, gecompenseerd door N natuurlijke sedimentatie. De 
enige relevante vraag gaat daarover: blijven de waddenplaten in gelijke 
omvang boven water? Zo’n gebruiksgrens is dus duidelijk. Ook voor 
de kokkelvisserij blijkt het mogelijk die rekensom te maken, met een 
andere conclusie: die manier van vissen overschrijdt de grens en moet 
dus gestopt worden. Bij de mossel- en garnalenvisserij gaat het anders. 

Nog altijd is hier geen consensus over grenswaarden en verschillen we 
van mening over al dan niet significante effecten. Hier staan aan de ene 
kant bezorgde biologen die voedselconcurrentie waarnemen, waardoor 
eiders en scholeksters tekort komen, aan de andere kant domineert de 
visie dat de vissers juist zorgen voor een verhoogde productie en dus juist 
extra voedsel. De bodem gaat er wel aan. Bij havenuitbreidingen, geulen 
baggeren, aantallen ligplaatsen en zelfs het gewone droogvallen gaat het 
er precies zo aan toe. Veel strijd om principes, aantasting versus economie, 
maar geen uitzicht op consensus.

Ik heb samen met collega’s in 2003 en 2004 gesproken met een groot 
aantal experts, in totaal 350, stakeholders uit wetenschap, NGO’s, 
bedrijfsleven en bestuur, op vijf verschillende lagen: trilateraal, landelijk, 
wadden-, provinciaal, gemeentelijk niveau, die zich bezighouden met 
het waddengebied. Doel was om te inventariseren welke menselijke 
ingrepen een grote invloed hebben op het Waddenzee-ecosysteem en in 
het vigerende beleid niet of te langzaam worden tegengegaan. Zo is het 
Cascademodel ontstaan.

Het mag best eens worden verteld hoe het Cascademodel is ontstaan. 
De toenmalige directeur van Natuur en Milieu, Ad van de Biggelaar, kreeg 
van het Voorzitters en Directeuren Overleg (VDO) van de natuur- en 
milieuorganisaties de opdracht om mij te vertellen dat ik mij niet meer met 
het wad mocht bezighouden: dat had het VDO zo besloten. Ik vroeg hem 
hoe de Waddenzee functioneert. Dat wist hij niet, en dat wist het hele VDO 
niet. Geen idee. En dus tekende ik ter plaatse het eerste ontwerp van het 
Cascademodel. Dat later prachtig werd uitgewerkt door Hein Sas en zijn 
team, met als begeleidingscommissie Wim Wolff, Han Lindeboom, Bruno 
Ens en Albert Oost. We ontvingen tal van complimenten ervoor, het is dan 
ook een uniek instrument, dat inmiddels is vergeten, de relevante instituties 
kennen het niet (meer). 

Wouter van Dieren (2015)
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Sindsdien is het Cascademodel weinig toegepast. Nog altijd 
concentreren partijen zich op de ongrijpbare Natura 2000 ofwel de 
Natuurbeschermingswet, die gaat over de vraag of er al dan niet significante 
schade aan wezenlijke kenmerken van natuurwaarden optreedt ten gevolge 
van een economische activiteit. Wat die significante schade dan wel zou 
zijn is per definitie onderwerp van principiële richtingenstrijd, en dus 
zijn we weer terug bij af. Het Cascademodel zou kunnen helpen: als het 
effect boven x% van de totale box van effect - ruimte - tijd komt, noemen 
we het significant. Dan zou men wel een bepaalde graad van schade 
moeten aanvaarden, terwijl de economische activiteit zich een bepaalde 
zelfbeperking moet opleggen. Aldus ontstaat een zeker optimum, waarin 
natuur en economie met elkaar moeten leven. Voor alle betrokkenen is 
dit wel even slikken. Bezwaar tegen te ruime toepassing van Cascade-
berekeningen is het tekort aan data, waardoor het model voor sommige 
dossiers en subsystemen ofwel niet toepasbaar is of te veel onzekerheden 
zou moeten meenemen. Maar het is beter dan de richtingenstrijd. Er 
bestaat, met andere woorden, een serie elastische visies op de gewenste 
toestand, de reële toestand en de gedroomde toestand, en dus zal iedereen de 
significantie meten aan de eigen subjectiviteit. De begrippen natuurgrenzen 
en significante schade zijn derhalve nauwelijks te hanteren. Iedereen 
hanteert zijn eigen grenswaarde en de veronderstelde overschrijding ervan. 
En iedereen is in eigen ogen de beschermer van het eigen grensbegrip of 
de ultieme criticus van dat van de ander. Komen we niet tot een algemeen 
aanvaarde definitie van grenswaarden en significantie, dan blijft ook de 
overheid al schipperend met lege handen zitten.

De kernboodschap van dit werk is de ‘kanteling’ ofwel de nodige 
verschuiving van prioriteiten. De geslaagde acties tegen de bouw van 
boortorens (1999) hebben een mantra doen ontstaan die in heel Den 
Haag zou gaan rondzingen: vóór de Waddenzee zijn betekende tegen 
boortorens! De rest werd sindsdien secundair. Dit is de reden waarom 
de waarschuwingen van de Waddenvereniging, de onderzoekers en de 
Waddenadviesraad over de kokkelvisserij etc. niet werden gehoord.  

Het succes van ‘99 was daarvoor te groot en te symbolisch. Wil je werkelijk 
sterk waddenbeleid dan moet je de prioriteiten weer in objectieve volgorde 
op de agenda krijgen. 

Wouter van Dieren (2003), Notitie Waddenstrategie

Adviesgroep Waddenzeebeleid, de Commissie Meijer
Welke menselijke activiteiten in het waddengebied hebben schadelijk 
effecten op het ecosysteem van het wad, en vooral: hoe verhoudt de schade 
van de ene activiteit zich tot die van een andere? In de wetenschappelijke 
literatuur is de kennis hierover schaars, versnipperd of slecht toegankelijk. 
De Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW) had zich binnen haar 
taakopdracht tot doel gesteld om deze informatie te (doen) structureren, 
voor zover mogelijk.

In 2004 heeft de AGW, de Commissie Meijer, het rapport ‘Ruimte voor 
de Wadden’ uitgebracht. Dat bevatte tien hoofdpunten.

 1.  Natuur voorop; versterking natuur is nodig
 2.   Economisch gebruik: ja, mits veerkracht intact
 3.   Investeer in natuurlijke veerkracht, versterkt ook de economie; er 

moet een Waddenfonds komen
 4.   Vastleggen in natuurgrenzen: vooraf vastleggen op niveau waarop 

0- schade waarschijnlijk is, op basis van de beste kennis
 5.   Economische activiteiten binnen natuurgrenzen toelaatbaar; 

tijdens activiteit monitoren, leren en zo nodig bijsturen
 6.   Kennismanagement cruciaal voor dit model; er moet een 

Waddenacademie komen
 7.   Duurzame uitwerking voor gas, mosselen, kokkels; ook voor 

andere economische activiteiten nodig
 8.  Verworven rechten: overgangsperiode (transitie naar innovatief 

schadevrij werken) is redelijk
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 9.  Eenduidige bestuurlijke en beheersmatige 
verantwoordelijkheidsverdeling nodig (beheer als Commons)

 10. Niet selectief winkelen.

De Waddenzee is niet ongerept. Er wordt gevaren, gevist en gerecreëerd. 
Zandsuppleties op de Noordzeekust zijn bepalend voor de sedimentbalans, 
en de aanleg van de Afsluitdijk en de afsluiting van de Lauwerszee 
hadden grote invloed op de sedimenthuishouding. De Waddeneilanden 
en platen als Griend zijn met dijken vastgelegd. Dit alles neemt niet weg 
dat het gebied een uitstraling van ongereptheid heeft die zeer waardevol 
is. Dat komt door de dynamiek van eb en vloed en de uitgebreide 
sedimentbeweging die het wad telkens ‘als nieuw’ tevoorschijn laat komen. 
En niet te vergeten door de uitgestrektheid van het gebied. Dat betekent 
ook dat het wad kennelijk heel wat menselijke activiteiten kan verdragen 
en toch zijn ongerepte uitstraling behouden. Dat is waarom de AGW van 
mening is dat activiteiten toelaatbaar zijn als natuur en mens daar geen 
hinder van hebben.

Het voorgestelde beleid is gebaseerd op één centrale regel: voorrang voor 
de natuur, met beperkt menselijk medegebruik; dat kan verantwoord 
plaatsvinden als het binnen vastgestelde natuurgrenswaarden gebeurt. 
De AGW adviseert één stelsel van grenswaarden voor de belangrijkste 
natuurparameters waarover wetenschappelijke consensus bestaat. De 
AGW gaf natuurgrenswaarden voor gaswinning en schelpdiervisserij op 
basis van die gegevens. Voor de andere basisfuncties van de Waddenzee 
moeten formules worden gevonden die de veerkracht weergeven. Het is 
mogelijk dat daarbij soms, op onderdelen waarover onvoldoende bekend 
is, tijdelijk ‘veerkracht nul’ aangenomen moet worden. De benodigde 
natuurparameters worden een voor een opgesteld. De AGW pleitte voor 
verdergaande samenwerking tussen kennisinstituten en universiteiten in 
een Waddenacademie. Hierdoor kan bestaande, veelal sectorale kennis 
ontsloten worden en een systeem van kennismanagement worden opgezet 
dat hoort bij integraal beleid.

De AGW concludeert dat gaswinning in het waddengebied mogelijk is 
binnen de grenzen die de natuur stelt: “De effecten van gaswinning zijn 
goed voorspelbaar, en zullen bij hantering van strikte natuurgrenzen 
met een hoge mate van zekerheid niet tot natuurschade leiden.” Het 
hanteren van strikte natuurgrenzen is verder uitgewerkt in de MER 
Aardgaswinning Waddenzeegebied als het ‘hand aan de kraan-principe’. 
Dit principe veronderstelt dat de uitkomsten van de monitoring van de 
effecten van gaswinning het uiteindelijke tempo van die gaswinning 
bepalen. Wanneer de natuurgrenzen in zicht komen gaat het tempo 
van gaswinning naar beneden, of wordt indien nodig stopgezet. Een 
onafhankelijke monitoringcommissie moet de in de MER omschreven 
onderstaande vier elementen toetsen.

Het ‘hand aan de kraan-principe’ gaat uit van de natuurlijke veerkracht 
van het waddensysteem. Dit betekent dat de bodemdaling door 
gaswinning de zeespiegelstijging niet mag overschrijden. De genoemde 
natuurgrens wordt bepaald door een maximaal toelaatbare bodemdaling 
door gaswinning te bepalen. Dit kan door de bestaande zeespiegelstijging 
(in millimeters) af te trekken van het aantal millimeters dat het 
waddensysteem zelf kan compenseren door afzetting van sedimentatie. Het 
aantal millimeters dat dan overblijft is de toegestane natuurgebruiksruimte. 
Op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis wordt bepaald 
wat de natuurgebruiksruimte is, of anders gezegd, hoeveel millimeter per 
jaar de natuurgebruiksruimte voor gaswinning maximaal kan bedragen. 
Vooraf kan echter geen vaststaand winningsplan worden opgesteld omdat 
de gedragingen van het waddensysteem en de verwachte zeespiegelstijging 
onzekerheden kennen. 

In het advies ‘Ruimte voor de Wadden’ stelt de AGW vast dat veel kennis 
over het waddengebied versnipperd aanwezig of slecht ontsloten is en 
daardoor niet direct beschikbaar of toepasbaar voor beleid en bestuur. Ook 
stelt de commissie dat er te weinig coördinatie en integratie van kennis 
en onderzoek is en onvoldoende afstemming tussen de vraag naar kennis, 
het aanbod van kennis en de programmering van kennisontwikkeling. 



46 47

Hoofdstuk 2 Methode. Hypothese. Win-win. Vertrek en aankomst.

Tot slot zegt de Commissie Meijer dat er lacunes bestaan op het gebied 
van monitoring op ecologisch terrein en dat er gebrek is aan (gedeelde) 
kennis rond de samenhang tussen de Waddenzee als natuurgebied en 
de sociaaleconomische positie van de bewoners in het waddengebied 
en de belevingswaarde van de Waddenzee. Om al deze redenen pleit de 
Commissie voor het instellen van een onafhankelijke Waddenacademie. 
Deze zou als taak moeten hebben het stimuleren en integreren van 
onderzoek, monitoring en voorlichting in het waddengebied. 

De Waddenacademie is in 2008 opgericht. Haar ambitie is om: 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.

Ook adviseert de AGW de ontwikkeling van een investeringsplan voor 
natuurontwikkeling en verduurzaming van Waddenzee en waddengebied. 
Via de instelling van een Waddenfonds voor haalbaarheids- en 
definitiestudies kunnen de investeringen planmatig worden voorbereid. 
In 2006 wordt het Waddenfonds opgericht. Doel van het fonds is om een 
duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van 
het waddengebied. In totaal beschikt het fonds over H 800 miljoen voor 
investeringen en subsidies in het waddengebied. Daarvan is anno 2015 nog 
ongeveer H 250 miljoen over. 

Het advies van de AGW werd zomer 2004 door het Kabinet overgenomen 
en in november van dat jaar door het Parlement bekrachtigd. Het gebeurde 

niet zonder slag of stoot. In de bijlagen geven we een proeve van de 
reacties uit media en NGO’s, die de zege van de wetenschap niet kunnen 
verkroppen en in de achterhoede nog wat schermutselingen proberen. 
In De Terschellinger van 18 mei 2004 reageer ik op zo’n reflex. Het 
Waddenfonds zou besmet geld zijn, zo reageerden de NGO’s, die er anno 
2015 wel gretig van gebruik maken. Zie ook de reacties van de Friese 
Gedeputeerde Anita Andriesen (Leeuwarder Courant, 16 maart 2004), die 
het hele speelveld van de toen vigerende commentaren bestrijken, en mijn 
weerwoord jegens Folkert de Jong.

Het moet zo rond half twaalf zijn geweest donderdagnacht. Op tafel ligt het 
breekpunt Waddenzee.
D66-onderhandelaar Thom de Graaf brengt het voorstel naar voren om 
een zware commissie te laten instellen die de economische en ecologische 
impasse van het wad moet helpen doorbreken. Tot zijn verbazing raken 
CDA-onderhandelaars Jan-Peter Balkenende en Maxime Verhagen in een 
staat van hevige opwinding. Onbespreekbaar! Aan de belangen van de 
kokkelvissers kan niet worden getornd. Tachtig arbeidsplaatsen!

Het commissievoorstel van De Graaf komt echter niet uit de lucht vallen, 
het is ingestoken door een brede coalitie vanuit de natuurbescherming, de 
energiesector, wetenschap, politieke zwaargewichten in VVD, CDA, D66 en 
anderen. Als het bodemleven in de Waddenzee omgeploegd blijft worden 
door de kokkelvissers, als de zeespiegelstijging de Waddenzee zal doen 
verdwijnen, als de mosselvisserij geplaagd blijft worden door technische, 
biologische, juridische en politieke onzekerheden, en als de gassector zijn 
contracten niet mag uitvoeren, dan moet er wat gebeuren.

De Graaf blijkt dit goed te hebben begrepen, maar hij is de enige rond de 
tafel. Vergeefs is geprobeerd aan de heren duidelijk te maken dat op de 
locaties (Lauwersoog en Paesens/ Moddergat) alle boringen al tien jaar 
geleden zijn afgerond, dat het nu alleen nog maar gaat over de gaswinning 
en dat daarover volstrekt geen discussie meer nodig is. De optredende 
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bodemdaling wordt immers opgevangen door de natuurlijke sedimentatie 
van de Waddenzee. Er wordt al decennia gas geproduceerd uit de locatie 
Ameland. Inspectie naar bodemdaling ter plaatse heeft het bewijs geleverd 
dat het ecologische systeem niet onder de gaswinning heeft geleden. Een 
conclusie die door wetenschappelijk en groen Nederland wordt gesteund. 
Het blijkt niet te helpen. De onderhandelaars doen het spelletje Milieu, 
met het waddengas-spook als getuige. Want zie hoe milieubewust zij zijn: 
het regeerakkoord vermeldt dat gas boren in de Waddenzee niet wordt 
toegestaan, en dat is bizar, want er zal sowieso nooit meer een platform 
verschijnen in de Waddenzee. Vijftien jaar politieke ruzie heeft geleid tot 
grote technische vernieuwingen, en dus kunnen de concessiehouders het 
gas aanboren vanaf de vaste wal, zonder dat de Waddenzee er iets van zal 
merken. Dit spelletje Milieu gaat dus nergens over, het is alsof men een mooi 
groen principebesluit heeft genomen om geen asfaltweg aan te leggen naar 
de Doggersbank. Zie, beste kiezer, wij doen wat voor de Natuur!

De Commissie die De Graaf voorstelde zou als taak krijgen deze 
milieurariteiten op orde te brengen, omdat de politiek er zo aantoonbaar een 
rommeltje van heeft gemaakt. Als de gassector haar geduld verliest, dan zal 
men naar de Europese rechter kunnen stappen. De onderhandelaars zouden 
de schadevergoeding op hun lijstje tegenvallers moeten bijschrijven: in eerste 
instantie zeshonderd miljoen euro voor de bestaande locaties, en twaalf tot 
negentien miljard euro voor gederfde omzet uit de (onbewezen) reserves. 
De aangeklaagde overheid heeft geen poot om op te staan, er zijn geen 
getuige-deskundigen die dit spelletje Milieu zullen verdedigen. De commissie 
zou inderdaad de kokkelvisserij aan de tand moeten voelen en het kabinet 
confronteren met de onbegrijpelijke keuze vóór deze bodemvernielers en 
tégen de neutrale gassector, ofwel een economisch belang van relatief niks 
tegen een belang van wereldformaat. Kan het een rol spelen dat de buren 
van Jan Peter Balkenende in zijn geboortedorp Capelle hem hebben gebeld 
over hun schelpdierbedrijf in Yerseke? Of dat het kokkelvisserijbestuur als 
opvolger van voorzitter David Luteijn (VVD) niemand minder dan de nog in 
functie zijnde voorzitter van de Eerste Kamer, Gerrit Braks, heeft gestrikt, 
zoals door de Wilde Kokkels werd bekendgemaakt?

Om middernacht is het in ieder geval bekeken: het regeerakkoord over de 
Waddenzee gaat inderdaad nergens over. De Graaf geeft toe, want hij krijgt 
in ruil wat extra’s voor onderwijs. Dat de adviezen van de Waddencommissie 
ook zouden moeten gaan over een herziening van het gasbatenbeleid, 
zoals Pieter Winsemius heeft voorgesteld, zodat er wellicht een veelvoud 
aan gelden vrijkomt voor dat onderwijs, of voor het moderniseren van de 
schelpdiervisserij, of voor het herstel van de Waddenzee, dat komt allemaal 
niet meer ter sprake. De buurman in Capelle had het laatste woord. Denkt hij. 
En dus zal groen Nederland zélf die commissie wel moeten instellen.

NRC Handelsblad (2004), opinieartikel Wouter van Dieren

De consensus
Illustratie: Len Munnik
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Win-win en het Wad+10
In 2013 hebben we een evaluatie van het Win-win en het Wad-project 
doorgevoerd. Tien jaar na de start van het project wilden we weten of 
de door de Commissie Meijer aanbevolen maatregelen goed hebben 
gewerkt, welke ontwikkelingen er sindsdien zijn geweest en of er nieuwe 
interventies nodig zijn om het systeem Waddenzee te versterken. Ook deze 
evaluatie is gedaan aan de hand van een klein vertoogproces: formuleren 
van een hypothese, research, tientallen een-op-een interviews en 
stakeholderworkshops. 

Naar aanleiding van het Win-win en het Wad-project en de Commissie 
Meijer is een aantal substantiële verbeteringen in het waddengebied tot stand 
gekomen. Belangrijke verandering is het ontstane gezamenlijke overleg, meer 
dialoog, de samenwerking en afstemming tussen de verschillende NGO’s 
en tussen de wetenschappers. Het Waddenfonds en de Waddenacademie 
zijn opgericht en verrichten belangrijk werk. Het Waddenfonds heeft in 
de afgelopen jaren tientallen projecten gestimuleerd die de duurzaamheid 
van de regio vergroten. De Waddenacademie is in 2013 beoordeeld door 
een onafhankelijke commissie met Margreeth de Boer als voorzitter. De 
commissie komt tot de conclusie dat ‘de Waddenacademie in vijf jaar tijd 
haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere 
en deskundige organisatie verwierf zij het vertrouwen en respect van veel 
partijen in het waddengebied. Als kennisorganisatie met een netwerkfunctie 
vervult ze een buitengewoon nuttige taak’. Eveneens van belang is het in 
2010 in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(nu het ministerie van EZ) en het Regionaal College Wadden gestarte 
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). In het PRW werkt een groot 
aantal landelijke en regionale partijen nauw samen. Zij hebben hun ambitie 
uitgesproken in een gezamenlijk streefbeeld: een Rijke Waddenzee in 2030, 
voor de natuur en de mens. 

Een centraal thema van het advies van de Commissie Meijer is het 
vastleggen van de natuurgrenzen en het bepalen van de gebruiksruimte 
voor de verschillende menselijke activiteiten. Voor welke economische 
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activiteiten zijn sinds verschijning van het rapport vooraf de impacts 
afgewogen en de gebruiksgrenzen bepaald? In 2013 is dit gebeurd voor de 
mosselvisserij (via mosselzaadinvanginstallaties, MZI’s), havenontwikkeling, 
vaargeulverdieping, toerisme en garnalenvisserij. Dit betreft dus niet alle 
menselijke activiteiten in de Waddenzee, er zou nog meer mee kunnen 
en moeten gebeuren. Ook is voor sommige activiteiten wel erg laat na 
verschijning van het rapport actie ondernomen. Dit is onder meer te 
verklaren uit het feit dat er vanuit het ministerie weinig bereidheid bleek 
om het Cascademodel/Natuurgrenzenmodel verder in te vullen. Een 
wetenschappelijke fundering is van belang voor een dergelijke afweging. Het 
omslagpunt rond gaswinning kwam pas na de introductie van het ‘hand aan 
de kraan-principe’. 

Ook een aantal andere zaken is niet gelukt. Het bestuurlijke essay van 
Staatsen en Toonen in het rapport van de AGW over het beheer van de 
Waddenzee suggereert betere spelregels voor de besluitvorming. Deze 
bestuurlijke reorganisatie heeft het niet gehaald. Ook werd door een 
motie Atsma 50 procent van het Waddenfonds bestemd voor economische 
projecten (terwijl 10 procent geadviseerd was) en werd de tenderregeling in 
het leven geroepen in plaats van programmatische sturing op gezamenlijk 
overeengekomen doelen. Het gebrek aan bestuur dat volledig toegewijd 
is aan wel en wee van de Wadden is hoofdoorzaak van stroperigheid in de 
besluitvorming c.q. te grote hindermacht, het niet voldoende op gang komen 
van beheer, matig of hooguit redelijk lopen van herstelplannen, monitoring 
en handhaving. 

Over de oorzaak daarvan heerst overeenstemming: het bestuur van de 
Wadden is de afgelopen jaren feitelijk toebedeeld aan de drie noordelijke 
provincies, maar deze provincies hebben nauwelijks menskracht noch 
financiële middelen weten te mobiliseren ten behoeve van de hen wettelijk 
toevallende taken. In Den Haag is de belangstelling voor de regio nihil. 
Er wordt weinig vertrouwen gesteld in het op orde komen van het bestuur 
voor zover het aan de provincies of aan Den Haag ligt: te weinig kennis en 
weinig of geen financiële middelen, en toekomstig aflopen van tijdelijk ter 

beschikking gestelde middelen. Het ontbreekt aan structurele, toegewijde 
aandacht, evenals aan een breed gedragen visie over wat we met het gebied 
willen. Lenny Vulperhorst van AEF-consultants heeft dit in 2014 fraai 
in kaart gebracht. Van hem is het begrip ‘Waddenplein’, een agora met 
eromheen de winkels van de bewoners. 

Wat betreft het economisch gebruik van de Waddenzee is er geen 
goed afwegingskader voor het goedkeuren van duurzame economische 
activiteiten, en evenmin steun voor het ontwikkelen daarvan. Met name aan 
de zuidelijke kant van de Wadden (aan de wal) dreigt een economische en 
sociale verloedering. Door het ontbreken van investeringen en het missen 
van potenties vindt een negatieve selectie plaats. Terwijl het Programma naar 
een Rijke Waddenzee een lonkend perspectief schetst voor ecologisch herstel 
van de Wadden en concrete projecten omvat, ontbreekt dit volledig op het 
economische en sociale vlak. 

Onderstaande figuur laat de uitkomsten van de evaluatie van het Win-win en 
het Wad+10 -project in 2013 zien. Dit is een momentopname, maar zou een 
ontwikkelagenda moeten volgen:

• Waddenacademie

• Kwelders

• Handkokkelen

• Ecologie - vogelstand

• Gaswinning

• Recreatie

• WF-ecologieprojecten

• Programma Rijke WZ

• Zoutwinning

• Mosselvisserij

• Bodemecologie

• Klimaatverandering

• Zandsuppletie

• Garnalenvisserij

• WF-organisatie

• Wadvogels

• Cumulatieve effecten?

• WF-economieprojecten

•  Economische 

ontwikkeling vaste wal, 

lokaal ondernemerschap

• Beheer & bestuur WZ

•  RO & cumulatieve effecten

• Eems-Dollardgebied

•  Uitzicht & 

Landschapswaarde

• Ecologie & visstand
Thema’s waar 
voldoende 
progressie in zit

Thema’s waar het 
glas halfvol of 
halfleeg is Thema’s waar 

onvoldoende 
progressie in zit
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Naar aanleiding van het nieuwe gaswinningsplan van de NAM in 2013 
ontstond opnieuw discussie over het waddengas. Er verschenen tal van 
Twitterberichten en er werden vragen gesteld in de Tweede Kamer waaruit 
bleek dat de politieke kennis over de ontwikkelingen rond de Waddenzee 
gering en in tien jaar tijd geërodeerd is. Het hele gekakel begint opnieuw. 

Naar aanleiding van recente gaswinningsplannen bij de eilanden 
Terschelling en Schiermonnikoog, evenals de plannen van Frisia om 
zout onder de Waddenzee te winnen, groeit de weerstand bij NGO’s en 
ook burgers tegen economische activiteiten in de Waddenzee. Tal van 
bezwaarbrieven en petities zijn in de afgelopen maanden verstuurd en 
onderschreven. In Den Haag vonden demonstraties plaats. De NGO’s 
nemen hun waakhondfunctie waar. De ‘handen af mantra’ keert terug, de 
loopgraven worden weer gegraven en het prachtige waddengebied dreigt 
weer, zoals zo vaak in de geschiedenis, het podium voor een strijdtoneel 
te worden, met deelbelangen en onwetendheid als drijfveer. De mantra 
‘handen af ’ leidt tot het verlies van het besef dat de Waddenzee niet een 
ongerept en onaangetast natuurgebied is, maar het leefgebied van een groot 
aantal mensen met een geschiedenis van tal van verschillende ingrepen. 
Zoals ook de Commissie Meijer in 2004 concludeert: de Waddenzee is 
niet ongerept. Er wordt gevaren, gevist en gerecreëerd. Al sinds decennia 
pleegt de mens kleine en grote interventies in het gebied. Gedeeltelijk om 
er te kunnen leven, maar ook om zich te vermaken, en andere ingrepen 
wederom om het gebied in stand te houden, ook voor vogels, vissen en 
zeehonden. Een paar voorbeelden. Zo pleegde Natuurmonumenten een 
imposante interventie om Griend boven water te houden, met zandzuigers 
en pijpleidingen (1984). Inmiddels denken velen hier juist weer anders 
over, je moet zo’n technische, kunstmatige ingreep juist niet willen, en de 
dynamiek z’n eigen natuurlijke gang laten gaan. Reden waarom ecologen 
nu fantaseren over het weer openbreken van stuifdijken (kunstduinen) om 
aldus zee en wind de gelegenheid te bieden om de natuur hier weer de 
oerkracht te laten zijn die ooit de ‘convexe kustboog’ heeft gemaakt, ofwel 
de Organogene Dünenbildung terug te brengen die door J.W. van Dieren 
in zijn proefschrift van 1934 werd beschreven.

In het aan Van Dieren gewijde Liber Amicorum “Griend” (1948) worden 
de veranderingen beschreven van de plantensociologische gemeenschappen 
op dat eiland tussen 1928 en 1934, dus twee jaar ná de Afsluitdijk.  
Noord-zuidstromingen van eb en vloed veranderen dan in oost-west-oost, 
en het zal decennia duren tot zich nieuwe stabiele gemeenschappen hebben 
gevestigd. Anno 2015 weten we dat Griend zal verdwijnen als we niet 
wéér gaan ingrijpen.

Behalve deze transformatie veranderden de aanslibbing langs de kust, de 
sedimentatie op de wantijen, de fauna (sprot en bruinvis verdwenen) en het 
geulenpatroon. Oude zeekaarten laten zien dat de morfologische dynamiek 
zelden leidde tot een stabiele, voorspelbare status quo, met andere 
woorden, of deze verandering nieuw of onderdeel van de bewegelijke oer-
waddennatuur is, dat weten we niet. En welke plantensociologie op Griend 
of op de kwelders is de enige echte natuur? Vooral als we in beschouwing 
nemen dat vrijwel iedere kenner de pioniervegetatie daar interessanter 
vindt dan de climaxfase? Moeten we om die reden de kwelders steeds 
kunstmatig verjongen? En dan kom je al gauw uit op de liefhebber van 
golf, die de golfbaan als betere natuur ervaart dan de zanderige duinen die 
daarvoor zouden moeten wijken, of op de wadzeilers die droogvallen het 
summum van natuurbeleving achten.

De vraag of we de eilanden moeten prijsgeven aan de natuurlijke dynamiek 
van het wad moet worden beantwoord met nee. In Nederland komt 
geen oernatuur voor die zijn gang mag gaan. In de Oostvaardersplassen 
wordt dat wel geprobeerd, met groteske gevolgen. De hobby van enkele 
ecologen veroorzaakt daar een landschappelijke kaalslag en onnoemelijk 
lijden van al die dieren die moeten geloven dat ze niet binnen een 
omheining maar in de vrije natuur leven, met een uitloop tot in Duitsland. 
De Waddenzee is mensenwerk. Na de grote vloeden in de Middeleeuwen 
verdween het tussenliggende land en ontstonden eilanden op de 
overblijvende hoge zandruggen. Sinds die tijd hebben mensenhanden 
de kusten, de duinen en de zandplaten vastgelegd. Tussen 1920 en 1930 
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werden op Schier en Terschelling stuifdijken gemaakt, om het eiland te 
bewaren voor wash-overs en overstromingsgevaar. Nog in de jaren ’80 
werd Griend extra beschermd omdat de eieren van de Grote Stern bij 
vloed wegdreven naar zee. De baaien van de Amelander Ballumer Bocht 
en de Terschellinger Haven zijn waterstaatkundige hoogstandjes van 150 
jaar geleden.
Zonder deze zouden beide baaien en dus de havens verzanden. Dijken en 
kwelders zijn mensenwerk, niet alleen op het wad maar overal. Zou je een 
week lang geen pompen aanzetten of de dijkbewaking verwaarlozen dan 
loopt het hele land onder water. Klimaatverandering en zeespiegelstijging 
vereisen een veelheid aan mensenwerk om het wad en de eilanden te 
redden. Voor natuurlijke dynamiek is geen plaats. Want zeespiegelstijging 
is geen natuur, maar een ongeluk, waartegen we waterambulances en 
waterdoktoren moeten inzetten, de Deltacommissaris en de handen van 
talloze deskundigen om het water te keren en de eilanden te verdedigen. 
Ecologische vrienden, zoek een ander speeltje.

Wouter van Dieren (2007)

Rechts: Ruimte 
voor de Wadden 

Adviesgroep 
Waddenzeebeleid 

(2004) 

Links: Slag om de 
Waddenzee 

Irene van der Linde 
en IMSA (2008)
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Ook vandaag zijn er nog knelpunten in het waddengebied. Onderwerpen 
waarop nog geen of onvoldoende vooruitgang is geboekt. 

Eems-Dollart
De natuur in het gebied van de Eems en de Dollart is niet gezond. 
Het gebruik door industrie, haven en scheepvaart heeft zijn sporen 
achtergelaten. Het water is extreem troebel, de waterkwaliteit is niet 
goed, de getijdenrivier heeft te weinig ruimte en veel vissoorten, zoals 
fint en steur, zijn verdwenen. Ook de oorspronkelijke rijkdom aan planten 
is sterk afgenomen. Sinds enkele jaren zoeken bedrijven, overheden, 
waterbeheerders en natuurorganisaties samen naar een nieuwe balans 
tussen ecologie en economie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee 
(PRW) heeft aangegeven dat er grote en gedurfde ingrepen nodig zijn 
om het natuurlijke systeem van de Eems te herstellen. Recent hebben 
Nederland en Duitsland samen een Integraal Management Plan (IMP) 
voor de Eems-Dollart opgesteld. In het IMP wordt beschreven hoe Natura 
2000-belangen en overige belangen in het gebied met elkaar in evenwicht 
kunnen worden gebracht. In Nederland zal het plan in de toekomst 
worden omgezet in een beheerplan.

Visserij
Mossel- en garnalenvisserij zijn bodem beroerende activiteiten met 
negatieve gevolgen, ook voor andere dier- en plantsoorten. Voor de 
garnalenvisserij is de bijvangst een probleem. Afgesproken is dat de 
mosselvissers zullen overgaan op andere visserijmethoden, vooral 
mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). De overgang moet in 2020 zijn 
afgerond. De ervaringen van de afgelopen jaren zijn positief en blijken 
zowel economisch als ecologisch een goed perspectief te bieden. 
Ook de garnalenvisserij is gestart met een verduurzamingtraject. 
Onderdeel hiervan zijn MSC-certificering en een convenant tussen 
de vertegenwoordigers van de garnalensector, de natuurorganisaties, 
de Waddenprovincies en het ministerie van EZ. Het convenant streeft 
naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in 
combinatie met een duurzaam opererende garnalenvisserij en loopt tot 
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2026. Meest belangrijke elementen zijn het sluiten van gebieden voor 
de garnalenvisserij in combinatie met een stapsgewijze inname van de 
garnalenvergunningen voor de Waddenzee. 

Gaswinning
De gaswinning bij Peasens Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 
wordt begeleid met een uitgebreid monitoringprogramma over de 
gevolgen van de winning voor de Waddenzee. Elk jaar wordt op basis 
van de monitoringresultaten beoordeeld of de winning door kan gaan, 
aangepast of stopgezet moet worden. De ‘Auditcommissie gaswinning 
onder de Waddenzee’ adviseert de ministers over de gaswinning. In 2013 
concludeert de Commissie ‘dat de bodemdalingsnelheden over de periode 
2007 - 2012 binnen de toegestane gebruiksruimte bleven’. De evaluatie 
geeft tevens inzicht in de sterke en zwakke punten van het bestaande 
monitoringprogramma en vormt daarmee de basis voor een bijgesteld 
programma voor de jaren 2014 - 2019. 
De monitoring van de gaswinning heeft tot nu toe geen duidelijke effecten 
op de kwelders en wadplaten laten zien. De Wadden zijn een dynamisch 
gebied en daarom is het moeilijk om veranderingen één op één aan één 
activiteit toe te schrijven. Ervaringen met voorspellingen in Groningen 
maken de noodzaak van een onafhankelijke beoordeling van de modellen 
duidelijk. Volledige zekerheid zal echter nooit worden bereikt. 

Plastic soep
Plastic soep op de oceanen is al jaren een grote zorg. Nu bereikt dit 
probleem ook de Waddenzee. Er komen steeds meer meldingen van 
aangespoeld plastic. Vaak gaat het om kleine stukjes plastic en korrels. 
Onderzoeker Jan Andries van Franeker van Imares op Texel geeft aan dat 
plastic nog niet eerder in deze hoeveelheden op de Nederlandse stranden 
is aangetroffen. Ook vindt hij veel plastic in de maag van dood gevonden 
zeevogels zoals de Noordse Stormvogel. Plastic in de Waddenzee komt 
uit de Atlantische oceaan en via de rivieren in zee terecht. Het drijft 
langs de Noordzeekust noordwaarts en komt dan via de zeegaten naar de 
Waddenzee. Het water neemt daarbij slib mee met allerlei stoffen erin, 

dus ook het plastic. Ook de Waddenvereniging heeft dode dieren ontleed, 
ganzen, eenden, een zeehond en vissen. In al deze dieren worden sporen 
van microplastic aangetroffen. Schipper Nienke Dijkstra brengt mensen op 
het wad, en nodigt je uit om het plastic op te ruimen. 

Neonicotinoïden
Steeds meer wetenschappers leggen een verband tussen het gebruik 
van neonicotinoïden in gewasbeschermingsmiddelen en biociden en 
de verhoogde wintersterfte onder bijenvolken die over de hele wereld 
wordt waargenomen. Ook in Nederland wordt al langere tijd bijensterfte 
geconstateerd en een link gelegd met het gebruik van middelen met 
neonicotinoïden in de landbouw. De EU heeft in 2013 besloten om 
restricties op te leggen aan het gebruik van neonicotinoïden. Dit jaar 
zullen de risico’s voor de gezondheid van bijen wederom worden bekeken. 
Ik ben ervan overtuigd dat de neonicotinoïden een rol spelen in de 
achteruitgang van de visstand in de Waddenzee. Er wordt vrijwel geen 
onderzoek naar gedaan.

A focus on honey bees has distorted the debate around neonicotinoids. 
But there is more and more evidence that widespread use of 
neonicotinoids has severe effects on a range of organisms that provide 
ecosystem services like pollination and natural pest control, as well as on 
biodiversity. Trend data on wild bee species, other pollinators, on insect 
species with natural pest control functions and on biodiversity indicators 
such as farmland birds all show major declines in recent decades.  
EASAC thus concludes that the policy debate should be much broader and 
include natural pests, biodiversity and soil issues. 

European Academies’ Science Advisory Council - EASAC (april 2015)
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Verzilting
Verzilting van de bodem wordt onder meer veroorzaakt door 
bodemdaling en klimaatverandering. Klimaatverandering leidt tot meer 
en langere droogteperioden en deze leiden weer tot het vaker optreden 
van zoetwatertekorten. Voor de groei van de bestaande natuur en de 
gebruikelijke gewassen is zout water schadelijk. Verzilting vormt daarom 
een gevaar voor de gangbare landbouw in het waddengebied. Om de 
huidige landbouwvormen in stand te houden is het nu al noodzakelijk om 
geregeld de grond met zoetwater te spoelen en zo te verzilting tegen te 
gaan. 
Voor de natuur is verzilting volgens Alterra zowel een bedreiging 
(zoetwaterafhankelijke natuur) alsook een kans (nieuwe brakwaternatuur 
met soorten die zeldzaam zijn geworden door de afsluiting van de 
zeearmen). In het waddengebied zijn in de afgelopen jaren verschillende 
initiatieven ontstaan die de verzilting niet meer bestrijden, maar juist 
gebruiken voor zilte landbouw. Op Texel houdt Mark van Rijsselberghe 
zich sinds 2010 bezig met het testen en wetenschappelijk monitoren van 
de zouttolerantie van gangbare landbouwgewassen, zoals aardappel, gerst 
en biet. Met zijn Zilt Proefbedrijf streeft hij naar een voorloperspositie 
in onderzoek, teeltopschaling en de daadwerkelijke ontwikkeling en 
vermarkting van nieuwe zouttolerante plantenrassen. 

Klimaatverandering
De (mogelijke) effecten van klimaatverandering op de Waddenzee zijn 
talrijk en ingrijpend. In het ergste geval zou de Waddenzee op termijn 
kunnen verdrinken. Naast het gevaar van zeespiegelstijging spelen 
ook verandering in het stormklimaat en de waterstanden, effecten op 
de sedimenthuishouding en de morfologie evenals veranderingen in 
watertemperatuur en verzuring een rol. 
Het platform Kennis voor Klimaat heeft veel onderzoek gedaan naar 
de effecten van de klimaatverandering in Nederland. De Waddenzee 
is aangemerkt als ‘hotspot’, een voor klimaatverandering kwetsbaar 
gebied. Onderzoek heeft volgens Kennis voor Klimaat laten zien dat het 
waddenecosysteem sterk verandert door temperatuurstijging. Er wordt een 

groot effect verwacht op de ontwikkeling en beleving van de natuur, het 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de veiligheid van het gebied. 
Wat betreft het mogelijke verdrinken van het waddengebied blijkt dat op 
dit moment de Waddenzee weliswaar nog verzandt, maar dat dit in de 
toekomst zeer waarschijnlijk verandert. Momenteel is de zeespiegelstijging 
in het gebied ongeveer 0,2 cm per jaar. Waarschijnlijk kan de Waddenzee 
een stijging tot 0,6 cm per jaar bijhouden. De verwachting is echter dat de 
snelheid van zeespiegelstijging zal toenemen en halverwege deze eeuw al 
op het niveau van 0,6 cm/jaar zou kunnen zitten. Recent onderzoek van 
Jim Hansen (ex-NASA) voorspelt echter extreme sprongstijgingen al in de 
komende decennia van 2 tot 4 meter.

Zwavel
Zwavel is belangrijk voor het functioneren van eiwitten en enzymen 
in planten en in dieren die voor zwavel afhankelijk zijn van planten. 
Voorbeelden van natuurlijke bronnen zijn vulkanische erupties, bacteriële 
processen, de verdamping van water of het rotten van dode organismen. 
De Waddenzee kent een hoge concentratie van zwavel, in de anaerobe 
bodemlaag. Het gebied speelt daarom een grote rol in de wereldwijde 
zwavelkringloop, de droogvallende platen in het bijzonder. De vraag is 
wat de gevolgen zijn als het wad door de effecten van klimaatverandering 
niet meer droog zal vallen. De zwavelbuffer van het estuarium kan dan 
teloor gaan.

Beleving
Beleving van de Waddenzee is niet vanzelfsprekend. Er is een groot 
verschil tussen praktijk en werkelijkheid. Voor veel mensen is dit unieke 
natuurgebied gewoon een grijze vlakte. Om het gebied te kunnen 
waarderen moet je het echt beleven, bijvoorbeeld door wadlopen en 
wadwandelingen, of door varen op het wad. 
Om de waardering van verschillende (natuur)gebieden te kunnen 
meten, hebben de Rijksuniversiteit Groningen, het Planbureau voor de 
Leefomgeving, Universiteit Wageningen en Alterra de hotspotmonitor 
(HSM) ontwikkeld. De HSM is een web-gebaseerde enquête waarmee 
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snel en op een makkelijk toegankelijke (laagdrempelige) manier grote 
groepen mensen hun waardering van gebieden kunnen aangegeven. De 
HSM is een gestandaardiseerde en snel inzetbare enquête voor natuur- en 
landschapsvoorkeuren van een breed publiek, en tevens een gemakkelijk te 
raadplegen database voor gebruik door derden. 

Millions of visitors come to the Wadden Sea area every year. They 
experience its environmental qualities such as the purity and immensity 
of the natural surroundings and they often feel strongly connected 
to nature in this setting. The islands are generally considered very 
appealing throughout the trilateral area. As one respondent in a survey 
to examine the incentives of tourists for visiting the Wadden Sea region 
said ‘Pureness, peacefulness, wonderful nature. Actually: fantastic!’. With 
regard to the mainland, the scenery of the coastline of Niedersachsen is 
clearly much more appreciated than that of the Netherlands and Denmark. 
This could be due to the long history of seaside resorts on the East Frisian 
coast in contrast to the other areas in the Wadden Sea region where such 
activities were only started in the 20th century. Today, small villages and 
harbour towns throughout the German Wadden Sea area still attract a lot 
of tourists, who deeply value the characteristic landscapes. 

Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research - WaLTER et al. (2014),  

Wadden monitoring in the spotlight
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We herhalen hier niet dat de Waddenzee zo uniek is, dat weten we nu wel. 
Dat we het gebied moeten beschermen weten we ook. Hoe, dat blijft een 
vraag die nog steeds niet behoorlijk is beantwoord. Wellicht heeft deze 
omissie met het volgende te maken. 

Ik heb het gebied zo’n honderd keer bezeild. Met botters, tjalken, 
klippers en een jol. Wekenlang langs de platen, over het wantij, 
droogvallend en vastlopend, bij hitte en koude, windstiltes en storm. 
Stampend achter de ankerketting, met gescheurde zeilen, het oude 
eikenhout van de jol gebarsten door de hitte en bijgevolg lekkage, dus 
hozend over de Vliestroom. En niet altijd zo heerlijk en bijzonder als 
de vele waddenschrijvers beweren. Want bij vloed en slecht weer is het 
een grauwe vlakte. Unheimisch, vijandig, onaangenaam. Weliswaar 
verblijven er zes miljoen gasten, ieder jaar weer, maar die komen niet 
voor deze grote leegte. De bruine vloot steekt over, zo gauw mogelijk 
naar de haven aan de overkant, de meesten mijden de moeilijke vaart 
over de wantijen, en de havens van Ameland en Schiermonnikoog zijn 
bovendien niet erg gastvrij, zoals ze daar op de modder liggen, achter 
dichtslibbende geulen en ver van de dorpen. De Wadden zelf zijn niet zo 
populair, de aandacht gaat uit naar de havens en stranden. Op een mooie 
dag tref je in de duinen en de bossen op ieder eiland geen mens; men 
klontert samen op enkele strandovergangen (een kilometer verder is er 
niemand) en in de dorpsstraten. Winkelen, souvenirs, koffie en patat. De 
eilander ondernemers verdienen die titel eigenlijk niet. Men onderneemt 
nauwelijks, want de terrassen zitten toch al vol, de boten zijn vol, de 
bezoekers dwalen niet af naar het stille strand, ze kopen en consumeren 
toch wel, volautomatisch. De ondernemer hoeft er niks voor te doen. En je 
kunt er ook nog lekker eten. 

Er bestaat een groot verschil tussen de veronderstelde schittering van het 
waddengebied en de daadwerkelijke beleving. Bescherming en beheer 
zijn losgekoppeld van deze beleving en de agenda van de bezoekers. Voor 
de bewoners ligt dat niet anders. De vaste wal wordt bevolkt door schrale 
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dorpen waar de eenzaamheid door de straten giert. Ware het hier een 
zinderend waddenparadijs dan zou je hier een levendige economie moeten 
aantreffen, maar dat is niet zo. Het Duitse woord öde staat voor leeg, guur, 
lelijk. Van toepassing op plaatsen zoals Delfzijl en Den Helder, waar de 
mogelijkheden voor een dynamische kustbeleving niet worden gebruikt. 
Öde. Planologische mislukkingen. Economische achterstandsgebieden, aan 
de randen van dit zo rijke estuarium. 

Bestuurders beseffen dit. Talloze pogingen zijn gedaan om Öde te 
vervangen door plannen en projecten. Attracties, zoals Willemsoord 
of Esonstad. Voor Lauwersoog ligt er nu een masterplan, zodat het 
gebied eindelijk kan uitgroeien tot wat het allang had kunnen zijn. 
Natuurbeleving en stilte, maar ook vertier, attractie en drukte. 

Wie moet dus wat beheren? Besturen? Rijkswaterstaat, over de 
vaargeulen en de kust. De Waterschappen over de kust en de uitwatering. 
Staatsbosbeheer, over de duinen. Natuurmonumenten over de andere 
duinen. Ieder een deel, samen het geheel. Onlangs werd een kaart 
gepubliceerd met daarop een wijds panorama aan activiteiten, alle 
kennelijk ongewenst, want niet passend bij het vogelparadijs? Zou het 
door allen gewenste maar moeilijk te realiseren gemeenschappelijk beheer 
hier een einde aan maken? We zien op de kaart havens, industrie, visserij, 
verkeer, gaslocaties, centrales, toerisme. Ofwel een afspiegeling van wat we 
de moderniteit noemen. Als men aan de vereiste vergunningen voldoet, 
inclusief milieu, dan betekent zo’n kaart dus feitelijk niet veel. Cumulatieve 
effecten spelen nauwelijks een rol, anders dan wordt beweerd. Tja, hier 
leven en werken mensen, wat had je gedacht?

De kaart geeft daarmee een kijkje in de niet meer zo relevante agendering 
van het alarm van enkele decennia geleden. Toen ging het over reële 
bedreigingen, verwaarlozing en afwezige wetgeving. Dat alles is niet meer 
aan de orde. De zeehonden worden opgevangen en via de Intensive Care 
weer uitgezet, de gaswinning op de Zuidwal en bij Paesens/Moddergat 
en Lauwersoog is onder controle, de industrie in Harlingen, Eemshaven 

en Delfzijl voldoet aan de vergunningen (maar is wel een lelijke vlek 
op de horizon) en de vaargeulen worden niet naar ieders’ tevredenheid 
bijgehouden. Wat ontbreekt heeft niks te maken met het alarm, maar alles 
met wetenschap en techniek: hoe krijgen we de Eemsmond helder, de 
visstand weer op peil en de bodem vrij van mossel- en garnalenvangers?
De Waddenzee is overgenomen door de erkenning zelf: Werelderfgoed, 
UNESCO, RCW, PKB, Programma naar een Rijke Waddenzee, 
Waddenacademie en Waddenfonds. Voor het hoofdstuk ‘Activisme’ is geen 
plek meer. 

Weinig oog is er bij allen voor het grote verhaal, de klimaatverandering 
en de mondiale zwavelcyclus. Bij een temperatuurstijging van +2 tot 
+4 °C verdrinkt het wad rond 2100, en daarmee eindigt zijn functie als 
vogelreservaat. De typische waddengeur wordt sterk bepaald door zwavel, 
het zwarte goud volgens Eugene Odum, in zijn interview met mij in de 
WNF-film (1979), die ik maakte over de economische waarde van de 
natuur. Zwavel is een gegeven, en als alle levensbepalende stoffen en gassen 
onderhevig aan een cyclus van voorraad, gebruik en weer depositie. In de 
anaerobe bodemlaag van het wad (let op, dat is die zwarte stinkzooi vlak 
onder het oppervlak) wordt deze zwavel geconcentreerd. Er is geen andere 
optie, de zwavelcyclus en het wad zijn tot elkaar veroordeeld. Als het wad 
niet meer droogvalt dan is het gedaan met deze functie, en wat gebeurt er 
dan? Bij een wereldwijde gelijksoortig (estuarium) verval van deze functie 
zal zwavel zich in de atmosfeer gaan ophopen. De gevolgen daarvan zijn 
niet te overzien, maar effecten op de fotosynthese, de verzuring en het 
klimaat zijn te verwachten. Ik ken geen agendering van dit alarm, dat 
buiten de gangbare waddentribune valt. 

Al enkele jaren wordt aan een waddenmonitor gewerkt, een kompas, 
een barometer, een GPS waarmee men kan koersen op de belangrijkste 
variabelen. Ik noem hier mijn eigen voorkeuren: helderheid ofwel de 
troebelheid van het water, het integrale food-web, een levende bodem, 
een vogelstand met de belangrijkste indicator-soorten zoals kanoeten, 
eiders en scholekster, een een zeehondenstand in goede gezondheid; 
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Eugene Odum en Wouter van Dieren 
WNF-film (1979)

Odum: “One hectare here is worth $200.000” measured by 
energy flow and food chain production.

kwelders en pioniervegetatie, horizonvervuiling, economische dynamiek 
en vooral: buffers tegen vertrutting, de McDonaldisering, overvolle 
havens, luie ondernemers en zwakke bestuurders. En actievoeders die de 
gouden regel van de actie geweld aandoen: kennis. Met kennis win je de 
slag. De waddenacties waren ooit succesvol door kennis. Ze verloren de 
strijd toen de kennis erodeerde. De Wilde Kokkels, later Stichting WAD, 
is een winnaar door kennis. Het PRW is succesvol door de combinatie 
van kennis en knappe strategie. De Waddenvereniging loopt achter door 
gebrek aan kennis. De NAM heeft geen kennisdragers meer in huis, 
met uitzondering van een eenzame ecoloog, die er wel altijd was. Het 
Waddenfonds beschikt over een rijke kennis-directie, de Waddenacademie 
doet wat was opgedragen, de agenda is dynamisch en ambitieus. Maar 
de Rijksoverheid, met uitzondering van RWS, kan geen eigen kennis 
meer mobiliseren, en bijgevolg blijft de aansturing van het waddengebied 
steken waar hij ooit werd bekritiseerd. Staatsbosbeheer heeft de droge 
natuurkennis in huis.

En wat is het effect van de twitter-maatschappij? In plaats van enkele 
experts met kennis zijn er nu tienduizend experts die ongefilterd en 
ongeremd hun expertmening de wereld in kunnen gooien. Waartoe dat 
kan leiden en ook vaak leidt hebben we gezien. Maar er is een oplossing 
voor: een Rapid Respons Netwerk, van daadwerkelijke experts dat binnen 
een oogwenk een reactie klaar heeft die via de media verspreid wordt. 
Met een Rapid Respons Netwerk blijft het vertoogmodel, gebaseerd op 
daadwerkelijke kennis, ook in het tijdperk van social media overeind. 

De hele kennis-agenda moet worden herijkt nu twitter de experts 
verdringt, niet alleen in het waddengebied. Twitter is de onderbuik, 
ernstiger dan het bestuurlijke gekakel dat we in dit boekje beschrijven. 
Twitter markeert een nieuwe tijd waarin kennis op het tweede plan kan 
geraken. Er is geen programmering om dit gevaar onder ogen te zien.
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Conclusie 

Er is veel bereikt, maar er ligt ook nog veel werk. Opgaven en problemen 
die niet, nauwelijks of onvoldoende worden opgepakt, maar wel op niet 
al te lange termijn een serieuze bedreiging vormen voor het gebied. Op 
de gebruikelijke manier worden deze niet opgelost. De Waddenzee is een 
groot hobbygebied voor de wetenschap, er is altijd weer nieuw onderzoek 
nodig. Gevaren die nog dreigen, of al aanwezig zijn, zijn verwaarlozing, 
misbruik, afstand tot de eilanders, omdat zij nauwelijks meepraten. 

We streven naar een betere ‘governance’, zoals een Waddengebruikersraad 
(zie kader), ook trilateraal, een universele monitor als gids door de 
complexiteit van keuzes, onderzoek naar de genoemde hoofdzaken en 
vooral ook een solide ‘société de discours’, een echt Vertoog. Geen Vertoog 
dat gebaseerd is op slechte definities en geen agenda die bepaald wordt 
door alarmisten en de variabelen uit het verleden. Een Vertoog van kennis 
en feiten, voortkomend uit een algemeen geaccepteerde monitor. 

We gaan een nieuwe periode in, de oude werd gemarkeerd door mantra’s 
en alarmering, de nieuwe periode moet worden geschreven door kennis. 
In de tijd van alarmering en mantra’s was de Waddenzee een gebied zonder 
regels en regulering, zonder erkenning. Dat is gelukkig voorbij. Het gebied 
heeft in de afgelopen jaren veel erkenning gekregen. Er is een kaleidoscoop 
aan kennisinstituten, programma’s en initiatieven. Het Waddenplein is 
druk en vol. Het moet opnieuw worden bestraat. Nieuwe betonning. 
Nieuwe routes. Nieuwe bewoners. Nieuwe ondernemers. Nieuwe 
toekomstbeelden. Op een dag zwemmen er weer bruinvissen. Dan hebben 
we echt wat bereikt. 

Op het Waddenplein heeft alles wat iemand doet direct consequenties 
voor anderen. Vraagstukken moeten daarom samen worden opgelost, de 
commons moeten gezamenlijk beheerd worden. De waddengemeenschap 
begint in toenemende mate zelf beleid en beheer te bepalen. Government 
maakt plaats voor governance. Een belangrijke vraag is hoe deze informele 
governance meer status en gewicht kan krijgen. Het is wenselijk dat de 
stakeholdergemeenschap de lijnen uitzet, voortgang bespreekt, impulsen 
geeft tot bijsturing. Dit alles in de informaliteit, er is geen formeel mandaat 
noch formele macht. De sturing vindt plaats via kennis, concepten, posities 
en relaties in relevante netwerken. Deze sturing is op dit moment nog 
ietwat toevallig, willekeurig. Sommige spelers ontbreken en de continuïteit 
is kwetsbaar. Een lichte vorm van institutionalisering is daarom gewenst, 
in de vorm van de Waddengebruikersraad. Een keer per jaar komt de 
Waddengebruikersraad bijeen, de uitkomsten van de Waddenbarometer 
worden gepresenteerd en besproken. De bijeenkomst vindt dan 
bijvoorbeeld plaats onder auspiciën van de Waddenacademie. De Raad 
heeft een secretariaat dat de organisatie en uitvoering op zich neemt. 

IMSA (2014), Het ‘Waddenplein’

Koers zuid-zuid-west
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Epiloog

Terugblikkend op mijn waddengeschiedenis, die begint in de jaren ’40 
met de lange zomers die wij op Terschelling doorbrachten, valt mij 
een merkwaardige paradox op. Ik zie de activisten, de bewoners, de 
wetenschappers, de bestuurders, en ik bespeur tegenspraak tussen hun 
engagement, toewijding en volle agenda’s, en aan de andere kant het 
gebrek aan realisatiekracht en kwaliteitszorg, en vooral aan diepgang.
Het is alsof de enorme betekenis van het gebied per definitie niet bediend 
kan worden, omdat de competenties daartoe ontbreken. Wie middenin 
de grootste vogeltrek ter wereld woont dient te beschikken over de beste 
kennis, en zijn omgeving zo in te richten dat die vogeltrek een groots 
onthaal krijgt. Dat is niet het geval. 
In het hele waddengebied liggen monotone weidegebieden met Engels 
raaigras, veel eiwit voor de koe, maar onleefbaar voor de weidevogel. 
Op Texel tref je naast schitterende natuur ook het McDonalds dorpje De 
Koog, ofwel de lelijkheid op z’n best, zoals ook aan de kust bij Den Helder, 
in de werkhavens van Lauwersoog en Delfzijn, en de verwaarloosde 
Willemshaven in Harlingen. Lelijk. Lelijk. Lelijk. 

Het openbaar bestuur is hier de weg kwijt, en de lokale gemeenschap 
schijnt er geen oog voor te hebben. Op de eilanden leeft men niet altijd 
in de harmonische gemeenschap die de buitenstaander veronderstelt. 
Isolement leidt tot gemeenschapszin en autonomie, de onvermijdelijkheid 
om er wat van te maken. Isolement leidt ook tot bekrompenheid en 
onvermogen, want er staat maar een klein reservoir van competente 
mensen ter beschikking. 
De eilanden kennen veel interne, verborgen verbittering, polarisatie, 
factievorming, gebrek aan visie, en harde neringnijd. De vastgelopen 
dossiers openbreken, dat is een risico. Een (grote) vernieuwing doorzetten, 
zoals een andere, innovatieve veerdienst, is een risico, niet alleen 
financieel, maar ook sociaal, want bron voor achterklap, tegenwerking en 
zelfs sabotage. 

Ik heb de tijd nog meegemaakt van de relatieve sociale rust, de 
gemoedelijke dorpsfeesten, de bescheiden recreatievoorzieningen, 
boerenkarren met paarden ervoor, melkbussen en een enkele vrachtwagen. 
Die pastorale is helemaal weg, en dat is niet zo erg, want er was veel 
armoede. Wat ervoor in de plaats kwam is een explosieve toeristen-
industrie die de bovenlaag verrijkt en daaronder een nieuwe slavernij 
van bedienend personeel heeft geschapen, waar de dagen lang en hard 
zijn en de baan onzeker is. Het monopolisme heeft de veerdiensten lui en 
weinig dienstverlenend gemaakt en de eilander ondernemers oncreatief 
en defensief. De prijs-kwaliteitsverhouding is beroerd, en creatieve visies 
op de toekomst zijn er nauwelijks. Ondertussen is het er in de zomer 
enkele maanden niet te harden van het lawaai en de smakeloosheid. Op 
anderhalve kilometer van mijn erf dreunt het gelal van de meest populaire 
jongerencamping in Nederland, waar een briljant concept zorgt voor 
enorme omzetten ten koste van zes weken losgelatenheid.

We werken aan de (betere) Waddenzee, aan de bestuurlijke verbetering 
van het waddengebied, we ontwikkelen een monitor, we publiceren 
onafgebroken (mijn tal staat op 82), we promoten, vertellen, debatteren, 
we hopen en verwachten, maar over dit alles hangt ook de zeedamp 
van nostalgie, verlangen en verdriet over wat er ooit was, nooit meer 
terugkomt, en vervangen wordt door, inderdaad, voorspoed, maar ook 
door achteruitgang en verderf. 

Ik ben wetenschapper, journalist, verteller, adviseur, activist, lobbyist, 
maar ook kunstenaar. Schilderen, musiceren, componeren en dichten. 
Mijn gedichten gaan steevast over de melancholie van het verloren 
waddenparadijs en mijn schilderijen proberen het waddenlicht te vangen. 
Die emoties laat ik ook in dit boekje zien. 
Tot slot hierbij een gedicht over mijn eilander jeugd en de dingen die 
voorbij gaan.
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Ik reis al meer dan vijftig lange bange jaren

op zoek naar de hete zomers van die korte, eerste tijd

Waarin ik in een vaag gevoel van klein geluk werd ingewijd

Te zongevoelig was mijn huid, en engelwit waren mijn haren

Wij gleden langs de uitgesleten steile molenplanken

Het versgemalen meel liet overal zijn stoffige sporen

Rondom ons huis stond in het land het rijpgeblakerd volle koren

Nog hoor ik op het schelpenpad de paard- en wagenklanken

Ik kan die zomers van weleer nu niet meer vinden

De molen draait niet meer, toeristen vullen alle straten

De huizen zijn verbouwd, de stallen zijn voorgoed verlaten

Slechts weinig rest van wat mij aan het dorp mocht binden

’s Nachts schalt de herrie van beschonken onverlaten

En ademloos versterven voor het huis de laatste linden

Het dorp
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Wouter van Dieren

Springtij

Springtij wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen en 
invloed uitoefenen op de duurzame agenda. Springtij creëert impact, 
verbindt en is een kompas op de reis naar een groene toekomst. Kennis 
uitwisselen is daarbij belangrijk, maar ook het uitstippelen van routes 
en het aanzetten tot concrete actie. Springtij wil haar doelstellingen 
bereiken door, onder meer, het Springtijnetwerk verder uit te bouwen en 
te activeren. Een van de belangrijkste activiteiten is het jaarlijkse Springtij 
Forum op Terschelling.

Het is springtij wanneer de getijkrachten van de maan en die van de zon 
dezelfde richting hebben en elkaar maximaal versterken. Het water komt 
hierdoor hoger dan bij een normale vloed. De naam Springtij staat voor 
het gevoel van urgentie: bij zo’n hoge vloed is het van belang om in actie te 
komen, oplossingen te bedenken, en met elkaar samen te werken.

Springtij ontstond in 2010 tijdens de zoektocht naar een rots in de woelige 
duurzaamheidsbranding. De oude naam voor Terschelling, het Keltische 
Skylge, betekent rots. Op dit eiland laat je het leven van alledag achter je 
om energie, kennis en inspiratie op te doen. Een plek waar de natuur het 
thema duurzaamheid daadwerkelijk tot leven wekt. En het eiland waar 
gastheren Piet Noordenbos en Wouter van Dieren hun roots hebben. Een 
plek die zij graag in al zijn schoonheid delen met eenieder die het maar wil 
zien en ervaren.
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Bijlagen

1.  Advies commissie is redding Wadden  
Leeuwarder Courant 16-03-2004

Het uitgelekte advies van de commissie-Meijer over het 
Waddenzeebeleid vormt de basis voor de redding van het natuurgebied. 
Dat stelt milieukundige Wouter van Dieren van Terschelling. Volgens 
hem is de politiek te lang laks omgegaan met de zee en is het nu tijd 
met gerichte maatregelen de natuur te verbeteren. De schelpdiervisserij 
noemt hij "met stip de meest risicovolle activiteit". Dat door gaswinning 
het hele ecosysteem zou kunnen omklappen, vindt hij "een merkwaardig 
dreigement". Van Dieren was grondlegger van de commissie-Meijer. 

Te gast: Wouter van Dieren 
milieukundige en lid van de Club van Rome 

Gedeputeerde Anita Andriesen, in debat met Waddenvereniging-
directeur Henk Tameling (LC 10 maart) laat weten desnoods naar het 
Europese Hof of het Europese Parlement te stappen, en kondigt allerlei 
procedures aan om het grote kwaad te stoppen. 'Friesland tegen 
gaswinning', zo kopte de krant. Kennelijk is Anita voor Friesland wat 
Jeanne d'Arc is voor Frankrijk? 

De FNP heeft een referendum aangekondigd. Hoewel er ecologisch niets 
aan de hand is moet de bevolking zich massaal tegen dit niet bestaande 
gevaar uitspreken. Het gas is van de Friezen, zo schijnt de FNP te 
denken. Als eilander-Fries geneer ik mij voor mijn volksgenoten: er komt 
geen referendum, het gaat hier om andere belangen, om behoorlijk 
bestuur en om toepassingen van de Mijnbouwwet, om verleende 
concessies en om normale vergunningen. 

De milieubeweging eiste jarenlang méér onderzoek, en dat ligt nu op 
tafel. Een evaluerende bodemdalingstudie van de gasproductie op 
Ameland, een nieuw waddenrisicomodel, en een rapport waarin een 

nieuw systeem voor beleid, productie, bestuur, controle en sancties 
wordt voorgesteld. De conclusies liegen er niet om: de schelpdiersector 
is met stip de meest risicovolle activiteit, gevolgd door onder andere 
scheepsrampen en klimaatverandering, en tegen gaswinning zijn geen 
ecologische bezwaren meer te vinden. 

Er circuleert wel een merkwaardig dreigement uit de hoek van 
de 'zwartekousenecologie', dat stelt dat op een dag het hele 
waddensysteem inéén kan klappen, onder de gecombineerde invloed 
van bodemdaling en zeespiegelstijging. In kringen van de betrokken 
deskundigheid, de geomorfologie, wordt hierop schouderophalend 
gereageerd. De Waddenzee kende al vele natuurlijke experimenten met 
dit scenario, en heeft die doorstaan. 

Politiek en bestuur in het Noorden hebben zich decennia vastgeklampt 
aan de waddenicoon van het aardgas, met een merkwaardige 
dubbelhouding. Enerzijds eist men op hoge toon een groter aandeel in 
de gasopbrengsten, anderzijds doet men z'n uiterste best die gassector 
uit het Noorden weg te pesten. 

Men is o zo begaan met de natuur, en dus staat men pal voor het 
wad, en uit alle speeltjes die daar beschikbaar zijn is het aardgas als 
het grootste kwaad gekozen. Wij zijn vóór de natuur, en tegen het 
grootkapitaal, dat moet toch zeker stemmen opleveren. Roerende 
plaatjes zijn er van bestuurders en politici die handen schudden van 
schelpdiervissers, wier zilte beroep juist weer wel wordt gesteund. 
Dichtbij de natuur, ruwe handen, echte arbeid, dat werk. 

Ondertussen is men er niet in geslaagd een behoorlijke 
bestuursstructuur rond het wad te bouwen. Zo'n 57 bestuurslagen 
en instellingen, doorgaans in een kluwen van beleid, beheer, 
monitoring, onderzoek, wetgeving, handhaving- alles door elkaar, vaak 
concurrerend. 
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Sinds ongeveer 1990 is de natuurkwaliteit van het wad hard achteruit gegaan. 
De sportvissers vinden hun vissen niet meer, want die zijn weg. Het bestuur 
keek de andere kant op, riep nog wat over gasboringen, en hoopte al doende 
op wat extra zetels. 

Aan deze kakofonie adviseert de commissie-Meijer nu een eind te maken. De 
bestuurschaos moet worden vervangen door een nieuwe waddenautoriteit. 
Het wetenschappelijke onderzoek en de waddenvoorlichting moeten een 
enorme kwaliteitsslag maken, via een Waddenacademie. De kokkel- en 
mosselvisserij krijgen natuurgebruiksruimte ofwel grenswaarden en zeven 
jaar de tijd om te bewijzen dat men daarbinnen kan opereren. De gassector 
idem. 

In alle drie gevallen wordt er gemeten en gecontroleerd, zodat je kunt 
spreken van de hand aan de boomkor, de hand aan de kokkelpomp en de 
hand aan de gaskraan. Er moet een bedrag van 750 miljoen tot 800 miljoen 
Euro op tafel komen voor grootschalig natuurherstel en nieuwe natuur, en 
voor investeringen in de duurzame economie. 

Win-win voor iedereen, derhalve. Je houdt je hart vast als de schaduwen van 
het ideologische verleden te lang blijken, en het Noorden deze kansen zou 
afwijzen. 

2. Opinieartikel
24-03-2004

Het rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid AGW heeft in de 
milieubeweging voor hevige opwinding gezorgd. Hoewel in openbare en 
informele reacties de deur wordt opengezet voor eventuele gaswinning, gaan 
toch de hakken in het zand. Dat was voorspelbaar, want op weinig plaatsen 
wordt zoveel symboliek zo grondig gemengd met iets wat ons zorgen 
moeten baren, de voortschrijdende incompetentie van deze milieubeweging. 

Symbolen, zieltjeswinst en opportunisme, ten koste van de Waddenzee. 
In de jaren negentig heeft deze milieubeweging het waddengas op de 
politieke agenda gezet, de ultieme groene icoon. die marketing is zeer 
succesvol geweest, en heeft geleid tot een luide publieke mantra die “handen 
af van het wad” proclameert, gecombineerd met “gasboren is schadelijk”. 
Dat heeft geleid tot politieke correctheid, op alle fronten, en bestuurders die 
met hun rug naar het wad gingen staan. Want ziet, we roepen de mantra, 
daarmee oogsten we stemmenwinst, en verder is het over en sluiten. Dat 
ondertussen de schelpdiervisserij een ravage aanrichtte, dat werd een 
besloten bezwaarschriftencircuit tussen die sector, het ministerie van LNV en 
de Waddenvereniging. Inmiddels is de vis uit het wad verdwenen. Niemand 
die het wilde weten.

In 1999 verscheen de Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee (IBW), waar 
de crème der onderzoekscapaciteit van o.a. Alterra, NIOZ, RIKZ en anderen 
aan meedeed. Uitkomst: het wad kan de bodemdaling door gaswinning 
gemakkelijk aan, dat doet de natuur zelf. Maar kamer en kabinet werd de 
stuipen op het lijf gejaagd door een tegenrapport van Greenpeace, opgesteld 
door adviesbureau AidEnvironment uit Amsterdam. In dit rapport wordt 
gesteld dat eenderde van de Waddenzee door gaswinning zal verdwijnen, 
en vervolgens wordt op basis van dit uitgangspunt een rekenmodel 
gepresenteerd dat bewijst hoe weinig het gas waard is ten opzichte van 
zoveel verdwenen natuur. Aan deze vergelijking ligt een milieueconomische 
theorie ten grondslag die poogt natuurwaarden in geld uit te drukken. 
Verloren eiwitpotentie (kraankamer voor de visserij) uitgedrukt in geld.

Dit nu is het grote tegenrapport dat sindsdien door ieder kamerlid en iedere 
maatschappelijke organisatie omhoog wordt gehouden om te bewijzen dat 
de IBW niet deugt en dat het wad wel degelijk gevaar loopt. Wie dit rapport 
nader bestudeert komt echter tot een andere conclusie. Uitgangspunten, 
redeneringen, rekenmodellen, metingen, conclusies: het rammelt aan alle 
kanten. Er is sprake van manipulatie en misleiding op vrijwel iedere tweede 
bladzijde, des te verwarrender omdat op de andere bladzijde steeds blijkt 
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dat er wel een deskundige moet zijn geraadpleegd op het gebied van de 
morfologie, want men lijkt te weten hoe het gaat met zandtransporten, 
kustafslag en aanslibbing. 

Dit brok leugens is het verhaal dat de milieubeweging dezer dagen 
overal inbrengt tegen het advies van de AGW, tegen de IBW en tegen 
kabinetsvoornemens om niet alleen gas te winnen en de schelpdiervisserij 
aan banden te leggen, maar ook tegen de toezegging dat de Waddenzee 
€ 750 miljoen krijgt voor natuurherstel. "Geen koehandel, geen 
schaamgeld uit het gas als de Waddenzee eraan gaat", zo roepen de 
natuurbeschermingsorganisaties in koor. Achter de tafel zitten broederlijk 
verenigd in hun mooie verzet tegen het gas, de voorzitters en directeuren 
dezer organisaties, die desgevraagd melden geen van alleen de 
greenpeacefake gelezen te hebben. De wetenschappelijke kwaliteit van hun 
bureaus is echter niet toereikend om deze materie wel te doorgronden. Men 
roept dus maar wat. De vraag rest dan wie deze farce heeft geregisseerd. 
Dat Greenpeace doorgaans een loopje neemt met de (wetenschappelijke) 
waarheid is bekend. Dat Greenpeace geen mandaat heeft om iets met het 
wad te doen is eveneens een gegeven. Wie heeft er dan belang bij (gehad) 
om via deze regie zoveel schade aan te richten? Op Texel lopen 500 boze 
wetenschappers rond wier onderzoek aldus werd geschoffeerd, wier 
rapporten in de doofpot gaan en wier waarschuwingen niet werden gehoord. 
De schelpdiersector is in een bizar beleidsvacuüm terecht gekomen: men 
kan niet vooruit, niet innoveren, want ieder bestaansgrond is onzeker 
geworden. De gassector investeerde € 300 miljoen in nu wegroestende 
infrastructuur. De staat loopt 3 - 9 miljard euro aan gasbaten mis. Van het 
milieubeleid tenslotte komt niets meer terecht: dat zit klem tussen enerzijds 
een groeiende invloed van de kant der sceptici, die ieder milieuprobleem 
relativeren of ontkennen ("klimaatverandering bestaat niet") en anderzijds 
een onbetrouwbare milieubeweging. 

Aldaar breekt men zich het hoofd over de vraag waarom de politiek nog 
maar zo weinig belangstelling heeft voor het milieu, en waarom het groen 

alom wordt wegbezuinigd. De Greenpeace waddenfake is een deel van het 
antwoord, de eigen incompetentie het andere deel. 

Wouter van Dieren

3.  Waddenzee  
NRC Handelsblad 1999 

De Waddenzeecontroverse waarin het kabinet Kok is terecht gekomen 
is een grote koek van eigen deeg. Milieutechnisch gesproken staat het 
allang vast dat proefboren naast en onder de Waddenzee geen schade 
oplevert voor de natuur. Alles wat de NAM in dit opzicht nog eens zou 
moeten aantonen is al bewezen, en het verwijt dat dit bewijs is betaald 
door de NAM zelf slaat nergens op. Er zijn in dit land waarschijnlijk niet 
veel deskundigen meer te vinden die de conclusies uit de door iedereen 
becommentarieerde Integrale Bodemdaling Studie Waddenzee niet 
onderschrijven. De stelling van het kabinet dat er nog wat meer gestudeerd 
moet worden is dan ook een luchtballon. Alles is al gezegd. Ook het 
standpunt van de Waddenvereniging en Greenpeace dat ander onderzoek 
het tegendeel zou hebben aangetoond is niet houdbaar. Strikt technisch 
gesproken zal eventuele bodemdaling worden gecompenseerd door 
zandsuppletie en de ecologische dynamiek van zulke getijdengebieden, 
en ook verder zul je van alle booractiviteit en van de latere gaswinning niet 
veel merken.

Toch lopen de Kameremoties hoog op, naar te vrezen valt veeleer omdat 
het politiek correct is om TEGEN te zijn dan dat men weet waarover men 
het heeft. Het ware zuiverder om de volgende argumentatie te hanteren.

Dat de Waddenzee onaangetast moet blijven staat vast, maar de vraag is 
wat we daarmee bedoelen. Als inwoner van Terschelling erger ik mij aan 
de betutteling van de natuurbeschermingsorganisaties. In onze eilander 
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ervaring kunt je tot vlakbij de zeehondenbanken varen zonder dat de dieren 
er last van hebben. Integendeel, ze klappen in hun vinnen, dankbaar voor 
zoveel aandacht. Maar het is streng verboden, zoals het ook verboden is 
om met platbodems bij eb op allerlei plaatsen droog te vallen, wat vroeger 
een duizelingwekkende ervaring was. Onlangs werd ik geverbaliseerd bij 
het plukken van zeeaster en zeekraal, planten die al eeuwenlang door de 
eilanders op de kwelders als gezonde wilde groenten worden geoogst. 
Pioniersvegetaties als deze zijn per definitie nooit zeldzaam, dus waarom 
er plotseling niet geplukt zou mogen worden is een raadsel. Dat de 
Waddenzee wordt overbelast met recreatievaartuigen valt ook al niet te 
begrijpen. 

Als geoefend Wadzwerver kom ik in de regel vrijwel niemand tegen, op 
enkele knooppunten na. In mijn overtuiging is het zelfs wenselijk dat er een 
paar aardige jachthavens bijkomen, bijvoorbeeld in de Eemshaven.
Aantasting is in het beste geval een optelsom of een kwestie van smaak. 
De kokkelvisserij en de geplande windmolens op de Afsluitdijk scoren 
in mijn definitie vele malen hoger dan proefboringen. Veel belangrijker is 
echter het argument dat er ergens een halt moet worden toegeroepen 
aan alles wat er elders zo mis gaat. De Waddenverdedigers zouden er 
eer mee inleggen als ze hier hun grenslijnen trekken: het zijn niet de 
onderszoeksgegevens en de getallen die tellen, want die zijn er toch niet, 
het is veeleer een kwestie van principe en ethiek. 

Terwijl we in de rest van het land alles opofferen aan de economische 
heksenketel worde bij de Waddendijk de grens getrokken tussen gekte 
en evenwicht. Achter de dijk begint het onthaastingsland. Omdat het 
paarse poldermodel zowat alles heeft laten liggen wat ooit door de 
partijprogramma’s van D66, PvdA en in zekere zin ook door de VVD is 
beloofd zou deze dijkengrens een symbool moeten zijn, de zandwal die 
we moeten opwerpen tegen de hebzucht en het commerciële karakter 
van (paarse) liberaliserings-ideologen. Wie wel eens heeft geprobeerd in 
debat te gaan met de huidige minister van economische zaken, of wie zo’n 

debat aanschouwt, weet wat ik bedoel: als een laaglandse Thatcher knalt 
ze alles en iedereen die niet in deze ideologie past omver, niet gehinderd 
door twijfel, kennis of respect voor enigerlei andere opvatting. Meer dan 
enig ander staat deze houding voor de overval die het paarse succes 
heeft gepleegd op allerlei waarden die in dertig jaar werden opgebouwd, 
om nu binnen een half decennium te worden opgerold. Liberalisering en 
privatisering zijn het monderne antwoord, maar wat was de vraag? De 
Spoorwegen worden verkwanseld, evenals de electriciteitsmaatschappijen, 
en als het aan Paars ligt straks ook de drinkwatervoorziening. Wat is er dan 
tegen om op een dag ook de politie in handen te geven van Pinkerton Inc.? 
De lijst is lang, en het kenmerkende ervan is dat men zo de wereld dwingt 
om zich te voegen naar de banaalste aller waarden, die van concurrentie 
en shareholders value. De risico’s daarvan zijn al zo vaak beschreven dat 
het een raadsel is waarom er niet ten halve wordt gekeerd.

In de milieubeweging is dit besef inmiddels wijd verbreid, en het is daarom 
dat men de hakken in de genoemde waddenzandwal zet, opdat op een 
dag eindelijk eens tot het autistische Paars doordringt dat de stoomwals 
gestopt moet worden.

Wouter van Dieren

4. Ingezonden mededeling  
Leeuwarder Courant 17-09-2004

Folkert de Jong geeft in zijn artikel van 27 augustus over de Waddenzee 
een verkeerde voorstelling van zaken over mijn bijdragen en motivering. 
Natuurlijk weet iedereen dat de natuurbescherming een grote rol heeft 
gespeeld bij het veiligstellen van belangrijke waddenwaarden. Ik ben lid 
van de Waddenvereniging sinds 1968 en heb mij op allerlei manieren 
juist met die resultaten bemoeid. Emotioneel overdrijven mag best, en 
is onderdeel van het spel, schrijft De Jong. Dat is slechts ten dele juist, 
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milieusuccessen zijn altijd en alleen geboekt door de Ghandi-combinatie 
van waarheid, geweldloosheid en achterban. Zodra een dezer principes 
wordt losgelaten gaat het mis. Het tegenhouden van Waddeninpolderingen 
en smeerpijpen gebeurde effectief door deze combinatie toe te passen. 
Dat er bij gaswinning 25% meer zand nodig zou zijn (in vergelijking 
waarmee zegt De Jong niet) en dat de aanvoer van dat zand een probleem 
zou zijn, dat verzint De Jong, want een wetenschappelijke bron is hiervoor 
niet te vinden. Dat de negatieve effecten van de schelpdiervisserij worden 
overdreven en zelfs niet zouden bestaan, zoals De Jong schrijft, is alweer 
een bewering zonder enige grond. Op 10 september j.l. reageerde het 
onderzoeksmanagement van EVA-II (het recente evaluatieonderzoek 
van de effecten van schelpdiervisserij) op een soortgelijke bewering van 
visserijorganisatie ODUS. Hun conclusie: zowel mossel- als kokkelvisserij 
hebben een grote rol gespeeld in de achteruitgang van scholeksters.  
Zie www.interwad.nl. En dat er geen vergelijkend risico-onderzoek over het 
Wad zou bestaan - ook dat is onjuist: zie het Cascademodel op  
www.imsa.nl.

De expertocratie komt er niet, en ik pleit er ook niet voor. Het 
maatschappelijk debat dat door De Jong als de belangrijkste basis voor 
politieke besluiten wordt genoemd is echter zinloos en onbruikbaar als de 
deelnemers daaraan zich niet aan de spelregels houden, die van Ghandi 
en zijn erfenis. Rondom de Waddenzee is juist daardoor een angstindustrie 
ontstaan van charlatans en opportunisten die horror verkopen en 
politiek en bestuur zodanig de stuipen op het lijf hebben gejaagd dat de 
verlamming het won van behoorlijk beheer en bestuur. Zie de commotie 
in de Friese Staten van 15 september, waar een avond lang koppen en 
spierballen rollen in een aardgasdebat dat inhoudelijk noch bestuurlijk 
relevant is. Want Friesland heeft er niets over te vertellen, en er bestaat 
geen wad- en gaswinningsprobleem. Het netto effect van zo’n vertoning 
bestaat uit een schouderophalend Den Haag, en dat voor een provincie die 
constant klaagt dat men niet wordt gehoord op het Binnenhof. Dat klopt, 
maar dat ligt dus niet aan het Binnenhof.

Met politieke, bestuurlijk verantwoorde degelijkheid of natuurbescherming 
heeft dit alles niets te maken. De Jong’s verhaal gaat over de 
angstindustrie, de bizarre Statenvertoning is het gevolg daarvan. Binnen de 
groene organisaties is een meerderheid groeiende die het kabinetsbesluit 
van 1 juli over het Waddenbeleid steunt. Men zal daarover de komende 
weken meer vernemen. Laten we hopen dat Friesland zijn zegeningen telt 
en zich bij die meerderheid aansluit. 

Wouter van Dieren 
Terschelling

5. Artikel
Leeuwarder Courant 18-05-2006

Het Kabinet heeft vrijdag 12 mei de PKB-Waddenzee afgehamerd. Daarbij is 
besloten dat de Waddenhavens niet meer buitendijks mogen uitbreiden, en 
dat meer windmolens niet worden toegestaan. Als ratio wordt gemeld dat 
havenuitbreiding schadelijk voor de Waddennatuur is. Waarom windmolens 
slecht voor de natuur zouden zijn wordt niet duidelijk. Zichthinder is het 
enige, valide argument.
Met dit besluit toont het Kabinet niet zozeer dat men het goed meent met 
de Waddenzee, maar eerder dat men voor het Noorden geen werkelijke 
belangstelling heeft; dat is de conclusie die zich bij nadere beschouwing 
onontkoombaar opdringt. Want wat is er aan de hand?

De PKB is een verouderd wettelijk kader, dat ooit dienst deed als een 
overkoepelende beschermingsconstructie voor grote aaneengesloten 
landschappen en natuurgebieden. In de praktijk fungeert een PKB vooral 
als een ambtelijke vastlegging van een maatschappelijke discussie, met 
stellingen, analyses, mantra's en dogma's, soms onderbouwd en vaak 
slechts kwalitatief. In de strategische milieubeoordeling van de PKB-
Waddenzee is voor de eerste keer een formele risicoanalyse opgenomen, 
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gebaseerd op het zgn. Cascademodel van de Adviesgroep Waddenzee 
(Commissie Meijer), waarbij havenuitbreidingen en windmolens niet als 
hoge risico's worden gekenmerkt (evenmin als gaswinning of recreatie). 
Gaswinning wordt dan ook nu wel toegestaan, maar voor de recreatievaart 
komt weer het ooit uit de duim gezogen maximale aantal jachthavenplaatsen 
van 4000 nu, plus een even willekeurige 15% extra, dus 4600 te voorschijn. 
Havenuitbreidingen zijn in die beoordeling niet meegenomen.

De PKB is inmiddels ingehaald door de VHR, de Europese Vogel- 
en Habitatrichtlijn en de implementatie daarvan in de nieuwe 
Natuurbeschermingswet (NB-wet). Dat er niettemin een aangepast deel 3 van 
de derde nota Waddenzee moest verschijnen is een kwestie van ambtelijke 
molens en, in de woorden van een VVD-Kamerlid, een "gevoelskwestie". Hoe 
dwaas dat is mag blijken uit het voorbeeld van hoogbouw in de Eemshaven 
waarvoor beleidsruimte is gemaakt in de PKB, maar wat volgens de VHR 
waarschijnlijk niet mag. De Waddenzee valt in z'n geheel onder de VHR en 
de NB-wet, en de PKB heeft daardoor in de realiteit alleen maar een extra 
beperkende werking. Zowel de Raad voor de Wadden als die voor het 
Openbaar Bestuur hebben dit vastgesteld. Beide adviesorganen hebben 
terecht opgemerkt dat de PKB in de huidige vorm daarom zo gauw mogelijk 
moet worden afgeschaft. Als dat vanwege genoemde molens niet kan, 
beperk dan de geldigheidsduur tot 5 jaar.

Indien het Noorden havenuitbreidingen zou wensen, dan moet men 
conform de VHR een zgn. Passende Beoordeling laten maken, toetsen aan 
instandhoudings¬doelstellingen en wellicht in zgn. compensaties investeren. 
Dat is meer dan voldoende bescherming. Waarom moet de PKB extra 
belemmeringen opwerpen?

De PKB-beslissing van het Kabinet is niets anders dan een spelletje voor 
de Bühne, groene stemmingmakerij om een falend waddenbeleid op de 
valreep nog enig vernis te geven. Dit falen betreft o.a. de blunder om het 
Waddenfonds niet onder te brengen in een Noordelijke bestuursorganisatie 

en de starheid waarmee voorstellen van banken en bedrijfsleven om het 
fonds te diversificeren en te privatiseren af te wijzen. Daardoor zouden een 
participatiemogelijkheid en investeringsmaatschappijen zijn ontstaan, en 
zou er (toegezegd) geld uit het bedrijfsleven, dat nu al jaren werkloos in de 
knip zit, beschikbaar komen. Het falen betreft ook de in de PKB plotseling 
toegestane verdieping van de Eemshaven en de Eems-vaargeul naar de 
Noordzee, terwille van twee biomassacentrales die in de Eemshaven worden 
gezet teneinde Aldel van eigen stroom te voorzien. Op zich is er niets tegen 
deze centrales, integendeel zelfs, het betreft hier een belangrijke duurzame 
innovatie, maar in de PKB horen deze uitspraken niet meer thuis: aan de orde 
is een normale vergunningenprocedure en toetsing aan de NB-wet.

Waddenfonds, het co-financieren en aansturen van plannen en keuzes voor 
dit Waddenfonds, nu een spraakverwarring zonder weerga, weigering om 
de bestuurlijke organisatie rond het Waddengebied conform het advies 
van de Commissie Meijer aan te passen, een verkeerde opzet van de 
Waddenacademie, ziedaar het wadden-falen in één pennestreek, twee jaar 
na het uitbrengen van het Advies.

Ferme taal tegen havenuitbreiding moet de suggestie wekken dat het Kabinet 
het Waddenbeleid nog steeds op de agenda heeft staan. In werkelijkheid 
is er sprake van een zoveelste staaltje van totale onverschilligheid voor de 
natuur en de economie van het Noorden.

Wouter van Dieren,
lid van de club van Rome

6.  Artikel
De Terschellinger 18-05-2004 

J. Stada verzucht in het nummer van 6 mei dat we de Waddenzee vooral 
met rust moeten laten. Een opsomming van allerlei recente standpunten, 
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analyses en artikelen doet de schrijver concluderen dat dit de enige optie 
is. Als mede- aanstichter van al dit Waddengedoe is hier mijn antwoord.
 
We kunnen de Waddenzee niet met rust laten alsof hier een ongestoorde 
zichzelf in stand houdende wildernis zou liggen. De Waddenvereniging 
wil dit wel zo, maar het is een misvatting. Ons Wad is door mensen zo 
gemaakt. Nadat al tweeduizend jaar geleden de Romeinen de loop van 
de IJssel verlegden zijn Flevo en Wad drastisch veranderd, en dergelijke 
ingrepen zijn sindsdien regel geworden. Wij leggen eilanden vast, koppelen 
zandplaten als Eierland en Boschplaat aan het hoofdeiland, redden Griend 
met een dijk, leggen duinen vast (of laten die weer verstuiven), maken 
grote kombergingen zoals achter onze eigen haven, creëren buitendijkse 
kwelders, bouwen Afsluitdijken en spoordammen, havens en deltadijken, en 
zo maar door. Niks wildernis, niks met rust laten. Vereist is een goed beheer 
en bestuur. Daarin is de klad gekomen doordat de Waddenvereniging na 
jaren van goed waakhondenwerk ontspoorde en zowat alles wat op het 
Wad gebeurt tot verstoring en gevaar proclameerde. Hieruit is de politiek 
-correcte Handen-Af-van-Het-Wadmantra ontstaan, die heeft gezorgd voor 
een al jaren durende bestuurlijke verlamming. Wie iets durft te zeggen over 
het Wad dat niet in deze mantra past kan rekenen op politiek verlies en 
tikken op de vingers door de Waddenvereniging. Iedere planvorming, om 
het even welke, wordt met bezwaarschriften bestreden. Geen wonder dat 
het lidmaatschap op de eilanden minimaal is. De Commissie Meijer heeft 
geadviseerd aan deze hindermacht een einde te maken door:
a)  voor alle economische activiteiten in het Waddengebied gelijksoortige 

ecologische grenswaarden te hanteren,
b) die activiteit te stoppen als de grenswaarde wordt overschreden,
c) onder toezicht van een monitoringscommissie en
d) gestuurd door een nieuwe bestuursvorm, de Waddenautoriteit.

De kokkelvisserij heeft steeds beweerd dat men onder deze grenswaarden 
kan blijven, en krijgt dus de kans dat alsnog te bewijzen, maar wel met 
ingang van 2004, dus niet pas over 7 jaar. De gaswinning moet eveneens 

aan deze normstelling voldoen. Zo niet, dan is het einde gasverhaal. Dat de 
Commissie Meijer adviseert om € 500 - € 800 miljoen te reserveren voor 
natuurherstel in het Noorden en voor duurzame economische ontwikkeling 
is geen "perverse deal", zoals de Waddenvereniging beweert, maar een 
consequentie van het UN- Biodiversiteitsverdrag. Er is in deze vorm geen 
enkele schade door gaswinning, dus het is geen handjeklap. Bovendien zou 
de eilander landbouw wel eens zijn overleving aan deze gelden te danken 
kunnen krijgen. Dat de Europese commissie op basis van de Vogel en 
Habitat Richtlijn (VHR) zou hebben verboden om het gas te winnen is een 
opportunistische interpretatie uit GroenLinkse en PvdA – hoek. Wallström 
stelt enkel dat Nederland moet opschieten met implementatie van de VHR, 
en die vereist dat bij vermoeden van effect op de essentiële natuurwaarden 
een aantal beoordelingen plaatsvindt. Het belangrijkste criterium is of de 
activiteit ecologische schade aanricht. En voor gaswinning kan nu duidelijk 
gemaakt worden in een rapportage dat die schade er niet is en niet zal 
komen. Klaar. Gaswinning zorgt voor bodemdaling in de ondergrond van 
maximaal een paar decimeter, over een oppervlak van enkele km2. Dit over 
een periode van circa 20 jaar. 

De Waddenzee compenseert deze daling op dezelfde manier waarmee 
op de Griend achter de basaltblokken in 10 jaar tijd 40 cm slib is afgezet. 
Op het eiland Ameland vindt deze sedimentatie niet plaats en heeft deze 
bodemdaling wel een effect. Het leidt namelijk tot het natter worden van 
een aantal duinvalleien, dus meer orchideeën en minder duindoorns. Hoezo 
schade?

En als je dan helemaal geen effect wilt hebben, geen enkel risico wilt nemen, 
hoe klein ook, stop dan met gaswinning in Slochteren. Ook daardoor daalt de 
Waddenbodem, ongeveer net zoveel als er bij volgende winningsputten zal 
geschieden. 

Het Wad met rust laten? Dus tegen 200.000 bewoners en 3 miljoen 
recreanten zeggen dat het over en uit is? Het is een levend landschap dat 



104 105

Voorwoord

met kennis, wetenschap, gezond verstand enz. moet besturen. Daarover gaat 
het rapport Meijer. 

Wouter van Dieren 
Formerum 

7.  Opinieartikel  
De Volkskrant 24-11-1999

In haar column van maandag 22 november geeft Nelleke Noordervliet een 
interpretatie aan mijn opvattingen over de proefboringen in het wad die niet 
stroken met wat ik heb gezegd.

Zij meent dat ik het zogenaamde voorzorgprincipe, dat neerkomt op “bij 
twijfel, onthoudt u”, niet van toepassing acht op deze proefboringen. 
Onderzoek wijst uit dat er geen schade aan de Waddenzee zal worden 
gedaan, zo heb ik inderdaad wel geschreven, maar mijn conclusie was 
en is echter een andere. Er zal inderdaad bij al dat boren weinig of niets 
gebeuren met de waddennatuur, en alle pogingen om nieuwe of andere 
cijfers op te hoesten zijn bij voorbaat zinloos. Maar die vaststelling leidt 
helemaal niet tot de conclusie dat er dus maar geboord kan worden of dat 
het voorzorgprincipe moet worden losgelaten. Integendeel, ik beweer juist 
dat we op veel fundamentelere gronden van deze natuur moeten afblijven. 
Er moet ergens een grens worden getrokken tussen de commerciële 
heksenketel van de paarse liberalisering en de wereld van de onthaasting, 
die bij de waddendijk moet beginnen. Met het afwijzen van de voorzorg 
heeft dat niets te maken. 

Noordervliet maakt nog een andere denkfout. Ze meent dat bijvoorbeeld 
grote avonturen, zoals de reis van Willem Barentsz Om de Noord, nooit 
ondernomen zouden zijn als het men uit voorzorg alle risico’s had 
afgewogen. Dan waren Barentsz, Heemskerk en De Rijp thuisgebleven. 

Hetzelfde zou opgaan voor allerlei andere risicovolle expedities en 
ontdekkingen. 

Gelukkig waren die avonturiers en uitvinders niet zo schijterig als de 
milieubeweging met zijn al haar voorzichtigheid, en dus is er veel ontdekt 
en uitgevonden, zo luidt haar boodschap. Ik moet haar teleurstellen: 
het voorzorgprincipe heeft juist geleid tot algemene regels van risico-
management en verzekeringen, en onze economie wemelt ervan. Het 
enige verschil tussen de domme tochten van Barentsz en de moderne 
risicoanalyse bestaat uit informatie, dankzij welke we veel betere keuzes 
kunnen maken dan destijds, ook in de Waddenzee. Binnen deze principes 
kan ik mij zelfs voorstellen dat de NAM mag boren - mits ingebed in een 
indrukwekkend compensatieprogramma dat recht doet aan het gebied 
en steun geeft aan de vele pogingen die er worden gedaan om het 
ongeschonden en onthaast te houden.

Tenslotte dit. Noordervliet meent dat natuurbescherming bestaat uit 
het mobiliseren van irrationele emoties, en ze roept de politiek op zich 
daarmee niet in te laten. Ze vergist zich deerlijk. Natuurbescherming is 
een bikkelhard gevecht tegen de baaierd van schijnrationaliteiten die men 
globalisering of economie of de vooruitgang noemt. Alleen dankzij dit 
gevecht is Nederland hier en daar nog wat leefbaar. Hadden we het niet 
gevoerd, dan zouden we allang zijn omgekomen in stank, volte, gif en 
lawaai.

Wouter van Dieren
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Bijlage 2
‘ De Wadden 
en de volwassen 
economie’

Hoofdstuk 8 uit het boek ‘Geef om de natuur. 
Redding voor een bedreigde planeet’ door 
Hans Bouma,  Wouter van Dieren e.a.
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Hoofdstuk 5 Economische windstilte en politieke eb en vloed.

Bijlage 3
‘ Natuur is duur. Over 
de economische 
waarde van de natuur’

Pagina 28 t/m 36 uit het boek ‘Natuur is duur. Over 
de economische waarde van de natuur’, door Wouter 
van Dieren en Marius G.W.Hummeldinck
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