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tegast
Oplossingen zoeken
voor de Waddenkust

V

orige week maakte het
Waddenfonds bekend
€12,2 miljoen beschikbaar te stellen voor een
zandige oplossing voor de Prins
Hendrikdijk op Texel. Met deze
oplossing wordt de dijk versterkt
met zand aan de Waddenzeezijde. Ook bevat de zandige oplossing natuurmaatregelen, waaronder kwelders en oesterbanken.
Aanvankelijk werd deze buitenwaartse oplossing niet onderzocht in het dijkversterkingsproject Texel. Een zandige oplossing
werd in 2009 nog omschreven
als niet realistisch, en zou daarom niet verder onderzocht worden. En toch is er nu gekozen
voor een zandige oplossing. Hoe
kan dat?
De zandige oplossing is ontstaan door intensief overleg
tussen de betrokken partijen,
waarbij elke partij zijn eigen
belangen en wensen inbracht.
De wisselwerking tussen beleidsmedewerkers, onderzoekers en
belanghebbenden was hiervoor
noodzakelijk. Dit resulteerde in
diverse studies, die zorgden voor
een technische en juridische
onderbouwing van deze buitenwaartse oplossing. Door deze
wisselwerking is een nieuwe
oplossing ontstaan die breed
gedragen wordt, en waar het
Waddenfonds en betrokken
organisaties in willen investeren.
Dit in tegenstelling tot eerder
onderzochte oplossingen voor
versterking van deze dijk met
steenbekleding, damwand en
kleibermen.
Hieraan verbonden zit een
belangrijke vraag voor betrokkenen in het Waddengebied: voor
wat voor soort oplossingen kies
je?Hoe besteed je de miljoenen
die gemoeid zijn met dit soort
kustprojecten? En wat voor
kennis is nodig om te komen tot
een gedegen besluit? Dit zijn
belangrijke vragen voor het
Waddengebied, aangezien gekozen oplossingen vijftig jaar
bescherming moeten bieden en
miljoenen euro’s kosten.
Kustprojecten in het Waddengebied vragen om een integrale
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benadering. Naast hoogwaterbescherming spelen de belangen
van natuurbescherming, landbouw en toerisme een grote rol.
Dit bekent een diversiteit aan
onderzoekers, maar ook een
diversiteit aan beleidsmakers en
belanghebbenden. Al deze groepen hebben eigen wensen en
kennis aangaande een ideale
oplossing. Ik ben van mening
dat dit allemaal een plek dient te
hebben in een proces van kennisontwikkeling. Discussie tussen betrokkenen zal leiden tot
meer draagvlak en nieuwe ideeën voor haalbare oplossingen
die aansluiten bij de wensen van
deze betrokkenen.
Een blik buiten het Waddengebied kan nieuwe inzichten
opleveren om te komen tot
oplossingen bij kustprojecten.
Op dit moment werk ik aan de
baai van San Francisco, en onderzoek hoe hier in een kustpro-
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ject kennis ontwikkeld wordt om
te komen tot breed gedragen
oplossingen. In dit project was
er vanaf het begin een sterke
samenwerking tussen beleidsmakers, belanghebbenden en
onderzoekers. Zonder deze samenwerking zou er minder
publieke steun zijn voor het
project, en zou het project kunnen rekenen op veel minder
financiering. Hierin schuilt een
interessante les voor betrokkenen in het Waddengebied: publieke steun als directe voorwaarde, om überhaupt tot een
oplossing te komen.
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