
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: 

 

Kenmerk: KD/SJ/10017 

Geachte heer Bleker, 

 

Op 13 oktober jl. bracht de Raad voor de Wadden aan voormalig Minister 

Verburg van LNV advies uit over de wijze waarop de situatie van het Eems-

estuarium verbeterd kan worden. De Raad voor de Wadden adviseert om 

gezamenlijk met Duitsland een geïntegreerde langetermijnvisie en 

bijbehorend monitoring- en managementprogramma op te stellen voor het 

gehele Eems-estuarium, dat als basis kan dienen voor verder te nemen 

maatregelen.  

De Raad stelt voor om een Duits-Nederlandse Ministersconferentie te 

organiseren waarin de fundamentele problemen rond het Eems-estuarium 

aan de orde komen en waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten voor 

de langetermijnvisie van de Eems moeten worden vastgesteld. Het opstellen 

van de geïntegreerde langetermijnvisie en het bijbehorende monitoring- en  

managementprogramma zal vervolgens aan een gezamenlijke integrale 

stuurgroep moeten worden opgedragen. 

 

De Waddenacademie onderschrijft ten volle het door de Raad voor de 

Wadden uitgebrachte advies, en wil er bij u op aandringen om dit advies 

voortvarend op te pakken. De Waddenacademie wil speciaal de nadruk 

leggen op het opvullen van de lacunes in fundamentele en toegepaste 

kennis. Zij dringt erop aan dat simultaan met de door de Raad bepleite 

stappen ook binationaal geïnvesteerd wordt in een systeemgericht 

onderzoeksprogramma dat op de langere termijn het gezamenlijke beheer 

van het estuarium kan onderbouwen. 

 

 Naast de kennislacunes in ecologie en morfodynamiek, wil de 

Waddenacademie ervoor pleiten om in de geïntegreerde langetermijnvisie 

en het bijbehorende monitoring- en management programma nadrukkelijk 

aandacht te besteden aan de sociaaleconomische betekenis van het Eems-

estuarium. Het is daarbij belangrijk om voor het gehele gebied 

Rotterdam/Antwerpen-Hamburg een integrale analyse te maken van 

havenontwikkelingen, de sociaaleconomische betekenis daarvan en de 

impact op het ecosysteem. Deze analyse moet inzicht bieden in de vraag 

wat de meest geschikte locaties zijn voor de aanwezige en voorgenomen 

economische activiteiten en waar het verstandig is te investeren. Op grond 
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daarvan kan dan de meest rationele oplossing worden bepaald, waarin 

regionale en lokale economische en ecologische belangen op zorgvuldige 

wijze tegen elkaar kunnen worden afgewogen en gemonitord. Enkel op die 

manier kan een langetermijnvisie voor een kleine regio (Eems-estuarium) 

ook worden ingepast in een regionaal coherent beleid. 

 

De Waddenacademie is gaarne bereid om actief bij te dragen aan het 

opstellen van de bepleite  geïntegreerde langetermijnvisie en het 

bijbehorende monitoring- en managementprogramma. 

 

Aangezien het  de Waddenacademie nog niet duidelijk is onder welke 

bewindspersoon de Wadden formeel vallen wordt volledigheidshalve  

afschrift van deze brief gestuurd naar uw collega-bewindslieden van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Minister M. Schultz van Haegen-

Maas Geesteranus en Staatssecretaris J. Atsma. Daarnaast wordt afschrift 

gestuurd naar mw. M. de Boer, voorzitter van de Raad voor de Wadden, en 

de heer J. Jorritsma, voorzitter van het Regionaal College Waddengebied.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens de Waddenacademie-KNAW 

 

 
 

Prof.dr. Pavel Kabat 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc: Minister M. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Ministerie IenM) 

      Staatssecretaris J. Atsma (Ministerie IenM) 

      Mw. M. de Boer (Raad voor de Wadden)  

      De heer J. Jorritsma (Regionaal College Waddengebied) 


