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Wadden UNESCO Werelderfgoed
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Uniek natuurgebied in een regio 
waar mensen wonen die werk en 
inkomen nodig hebben

Wadden is UNESCO 
Werelderfgoed sinds
2009.

In 2014 is het uitgebreid
met het Deense deel en
stukken boven de Duitse
eilanden

Maar: de Nederlandse
eilanden en de estuaria
die toegang geven tot de 
grote havens horen er
NIET bij!
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De Wadden Sea Region is een gebied dat zowel
de de kuststreek, de Waddenzee, de eilanden omvat, maar ook de 
relevante delen van de Exclusive Economic Zones (EEZ) van 
Denemarken, Duitsland en Nederland. Wordt gebruikt door WSF/CWSS 
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De potentiële markt 
Sociaal economische uitdagingen Wadden

• Demografie: krimp, vergrijzing, migratie  uitsortering

• Regionale economie en arbeidsmarkt: (jeugd)-werkloosheid, 
laag inkomen en opleiding  nodig: banen en mensen. 

• Leefbaarheid, wonen, welzijn (well-being, OECD)

• Interactie Economie  Ecologie, in sectoren als visserij, 
landbouw, energie, toerisme Wadden UNESCO 
Werelderfgoed, havens en daaraan gerelateerd activiteiten 
als scheepsbouw, baggeren en industrie

• Of: Wadden neutrale economie footloose sectoren: zorg en 
welzijn, zakelijke diensten; wonen  ICT Breedband

• Of: verbeteren regionale aandeel in de waarde keten, meer 
innovatie en ondernemerschap 

•  Investeringen in economische activiteiten  
die passen bij het gebied en bij de mensen6
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Bevolkingsontwikkeling Wadden gemeenten
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Birth surplus

Migrations surplus
Total surplus
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Scores Woonfactoren

Platteland/Stad

Woonomgeving + -
Basisvoorzieningen   - +
Plusvoorzieningen    - +
Overlast&Veiligheid + -

Smaken verschillen!

Bron: Bureau Louter, Waar willen we wonen 2011

Kansrijk volgens de Waddenacademie:

• Toerisme

• Voedselvoorziening, o.a zilte teelten

• Zakelijke en persoonlijke diensten

• Wonen

Hoog gewaarde plaatsen voor toerisme in 
wadden gemeenten in 2013

Hoog gewaardeerde gebieden in de Wadden 
volgens de hotspotmonitor

Sources: 
Sijtsma et al. (2014) WaLTER rapportage

Waar komen de mensen 
vandaag die de Wadden 
aantrekkelijk vinden?

Afstand speelt een rol, 
maar in Duitsland veel 
minder dan in 
Nederland!

De Wadden hebben nu 
al 16 miljoen fans!
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Toeristen in Nederlandse kustgebieden, 2015

Wadden Kust NH     Kust ZH  Kust Zeeland
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Overnachtingen (in 
milj.) per gemeente
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De sliktoerist versus de zandtoerist
(Geurt Busser, Waddenschilder)
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Doelgroepen: 7 leefstijlen
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NBTC‐strategie:
Waar zijn de Wadden???
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Provincie Noord-Holland, 21 juni 2012 19

Duits strandvertier
Holwerd aan Zee!
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Spoelmeer
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Holwerd aan Zee!
Zie: https://www.holwerdaanzee.nl/nld/

Voedselvoorziening
• Streekeigen producten, in combinatie met een toenemende 

waardering van gezondheid en duurzaamheid aspecten van 
voedsel waarbij zoveel mogelijk waarde in de keten in het 
kustgebied zelf wordt toegevoegd in een geclusterde aanpak 
waardoor kleinschalige activiteiten elkaar gaan versterken en tot 
nieuwe hoogwaardige producten leiden die op nieuwe markten 
kunnen worden afgezet. Bijvoorbeeld Garnalen hier pellen.

• Zilte teelten: in zeewater geteelde voedsel producten zoals 
schelpdieren, zeewier, algen en op zilte gronden geteelde 
gewassen voor consumptie, maar ook voor de export van 
pootaardappelen.

• Voor zilte teelten valt ook te denken aan het opzetten van een 
internationaal research- en demonstratiecentrum wat kan leiden 
tot nieuwe producten, maar ook tot nieuwe en verbeterde 
productiemethoden, wat op zichzelf ook een exportproduct kan zijn.
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Oplossingsrichtingen:
• Benut de unieke capaciteiten van het gebied!

• Creëer nieuwe banen: innovatie & ondernemerschap (ZZP-
ers); landbouw, toerisme, wonen; liefst zonder subsidie 

• Betere scholing (maar niet iedereen kan MBO-4 halen) 

• Grotere mobiliteit: wonen in Waddengebied, elders werken

• Noodzaak snel ICT Broadband

• Wat nog meer ????

• En het moet allemaal tegelijk samen met de bewoners!

• Het lukt alleen als ondernemers met elkaar 
samenwerken en de overheid faciliteert!
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Conclusie:

Wonen, werken en recreëren in het 
Waddengebied:

Dat is heel goed mogelijk, maar dan moet 
je wel keuzes maken en gericht 
investeren, want niet alles kan.

Economie en Ecologie zitten elkaar soms 
in de weg, maar kunnen elkaar ook 
versterken! 
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DANK VOOR DE AANDACHT! VRAGEN?

Voor meer informatie en pdf’s van alle publicaties:   

www.waddenacademie.nl
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Doelgroepen: 7 leefstijlen
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Doelgroepen: 7 leefstijlen


