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Wadden onder de waterspiegel

Inhoud



Wadden onder de waterspiegel

De catamaran Koegelwieck, oftewel de sneldienst Harlingen – Terschelling, staat op 

punt van vertrek. Zo’n driekwart van de stoelen is bezet, met reguliere passagiers, 

vakantiegangers, en zoals vaak ook een groep die een of ander bijzonder evenement op 

Terschelling bezoekt. Een voorbereidingsbijeenkomst voor Oerol? Een masterclass over de 

Waddenzee? Het Springtij Forum waar duurzaam Nederland bij elkaar komt? 

Dat is zo niet te zeggen, we zouden het de passagiers moeten vragen. 

Nog onlangs woedde er een stevige discussie over de concessie voor de veerdienst. 

De eigengereide Terschellingers vonden rederij Doeksen te duur en richtten een eigen 

maatschappij op, die later na juridisch en politiek geharrewar alsnog door Doeksen werd 

overgenomen. 

Dat voorval deed vermoeden: werkelijk álles in en over de Waddenzee is onderwerp van 

discussie. Schelpdiervisserij, gaswinning, zoutwinning, bestuur, Waddenfonds, u zegt het 

maar – en nu ook weer de veerdiensten. 

Voor de argeloze krantenlezer die in de afgelopen decennia het waddennieuws wat heeft 

gevolgd, lijkt dat inderdaad het geval: discussie en onenigheid. Maar schijn bedriegt: 

onder de waterspiegel – in het sublitoraal, zou de waddenecoloog zeggen – is er in de 

afgelopen 10, 20 jaar veel veranderd. Er zijn nieuwe beelden ontstaan over de waarde van 

de Wadden, en nieuwe samenwerkingsverbanden die gezamenlijk richting geven aan de 

toekomst. Met het terugtrekken van de landelijke overheid is het beroep op de regionale 

verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van degenen die de Waddenzee ‘gebruiken’ 

groter geworden. 

In dit essay analyseren we het veranderingsproces dat zich in de afgelopen halve eeuw 

voltrok, op verschillende niveaus: van houdingen en percepties via de besturingsfilosofie 

en planvorming tot en met benutten en ontwikkelen van de Waddenzee. We evalueren de 

huidige situatie: wat weten we, wat weten we niet; wat gaat goed, wat niet? En we blikken 

vooruit: welke ontwikkelingen zijn in de toekomst te voorzien? En wat is er nog nodig?

Laten we van wal steken. 
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Wadden onder de waterspiegel

de visie van…

Jouke van Dijk | Waddenacademie

kennisbronnen. Het moet dan niet alleen gaan om 

ecologische kennis, maar ook om economische en sociaal-

culturele inzichten. Op basis daarvan is onderzoek beter 

te programmeren, maar kan ook beter worden afgewogen 

waarheen en hoe wordt gestuurd. Wat kun je nu het 

beste doen om economie én ecologie in samenhang te 

versterken? Zilte teelt wellicht? Vormen van toerisme aan 

de walkant ontwikkelen die passend zijn bij het gebied, de 

regionale kwaliteiten en het arbeidsaanbod daar? Of juist 

andere zaken? Er móet een perspectief zijn om verder te 

komen, dat economie en ecologie omvat.  

De volgende vraag is natuurlijk: hoe komt je dan waar je 

zijn wilt? Hoe stuur je in de richting van zo’n perspectief? 

Het gaat nu telkens om individuele initiatieven, plannen 

en beslissingen van bedrijven, gemeenten of andere 

spelers. Maar die leiden opgeteld nog niet automatisch 

tot de situatie die je zou willen hebben als je niet op 

systeemniveau begrijpt hoe het Waddengebied werkt. En 

daarvoor is meer kennis nodig.  

Jouke van Dijk, voorzitter Waddenacademie en hoogleraar 

regionale arbeidsmarktanalyse RU Groningen. 
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Vertrouwen en kennis gaan hand in hand
Inderdaad, eind jaren ’90 mocht er niks meer op het Wad, 

de maatschappelijke organisaties hadden de discussie in 

de klem. Ik heb destijds in de Waddenadviesraad nog een 

minderheidsstandpunt ingenomen over gaswinning, met 

als strekking dat gaswinning daar hanteerbaar leek te zijn, 

en dat de inkomsten de bewoners van het Waddengebied 

ten goede zouden kunnen komen. Maar dat was in wezen 

taboe. 

Gelukkig is die impasse doorbroken. We kunnen weer 

verder. De houding van veel partijen is veranderd. Eerst 

gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties in 

gesprek, daaruit kan vertrouwen en commitment groeien. 

Vertrouwen en kennis hangen nauw samen en gaan als het 

goed is hand in hand. 

Dat tweespan is niet altijd voldoende op orde. Neem 

de garnalenvisserij. We zouden daarvan meer willen 

weten, maar los daarvan: kennis is ook nodig over de 

vraag waarom dat eigenlijk in de Waddenzee moet. Dat 

soort kennis, over nut en noodzaak en de alternatieven, 

moet ook in de besluitvorming mee kunnen wegen. Voor 

zoutwinning geldt iets vergelijkbaars. Zoutwinning onder 

land riep weerstand op, dan maar onder zee. Maar waarom 

onder de Waddenzee? Zijn er geen andere plekken waar 

zout te winnen is? 

In internationaal verband (hier in Nederland heeft de 

Waddenacademie het voortouw) wordt veel werk verzet 

om wat in vaktermen heet science-policy-matrix te maken, 

die beleids- en beheervragen koppelt aan relevante 



Wadden onder de waterspiegel

De Waddenzee is op verschillende manieren te bekijken  

en te waarderen. Het is eigenlijk net de overtocht 

Harlingen - Terschelling zelf. Vanaf de Koegelwieck is het 

beeld van de Wadden volstrekt anders dan vanaf een 

zeilboot. En met zwaar weer is de ervaring een geheel 

andere dan bij stralende zon en windstilte. Dé Waddenzee 

bestaat niet. De wijze van kijken bepaalt wat we zien.

Wij bekijken vier lagen:

> De Waddenzee zelf, als ecosysteem, met alle dynamiek. 

> De menselijke plannen, ingrepen, maatregelen, gebruik 

 en misbruik, oftewel het grensvlak tussen economie en 

 ecologie.

> De ideeënwereld: de houdingen, percepties, beelden, 

 opvattingen over de Wadden vis-à-vis de economische 

 en maatschappelijke ontwikkeling.

> En tenslotte: de ‘besturing’, zowel formeel  

 (‘government’) als meer informeel  (‘governance’), de 

 wijze waarop (op basis van opvattingen in de ideeën-

 wereld) richting wordt gegeven aan handelen, plannen 

 en maatregelen. 

We nemen hier het idee van de Waddenzee als meent als 

leidraad. Een meent (ook wel marke of gemeynt, in het 

Engels: commons) wordt gevormd door de gezamenlijke 

hulpbronnen van een gemeenschap. Ze zijn van alle leden 

van die gemeenschap, maar er zijn geen individuele 

eigendoms- of gebruiksrechten. Wat betekent de opvatting 

van de Waddenzee als meent voor beleid, beheer, gebruik, 

en maatregelen? En voor de ‘besturing’? 

In een beroemd geworden essay The Tragedy of the 

Commons, de tragedie van de meent, beschreef 

de ecoloog Garret Hardin in 1968 dat in een meent 

gemakkelijk overexploitatie van hulpbronnen kan ontstaan. 

Iedere meentgebruiker maximaliseert zijn eigen nut, zonder 

rekening te houden met anderen en met de draagkracht 

en veerkracht van het ecosysteem waaruit ieder zijn deel 

neemt. De optelsom van alle gebruik uit eigenbelang, zo 

leidde Hardin af, is al snel groter dan het productie- en 

herstelvermogen. 

Uit de economische theorie is af te leiden dat deze 

tragedie alléén maar gestopt kan worden door hetzij  

overheidsingrijpen (regulering) hetzij door het toekennen  

van individuele en onverdeelde gebruiks- of eigendoms-

rechten, wat ook door overheden kan worden geregeld. 
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Elinor Ostrom, de latere Nobelprijswinnaar economie, 

die haar wetenschappelijke leven wijdde aan de studie 

van de commons en de wijze waarop verschillende 

gemeenschappen met die commons omgaan, laat zien 

dat Hardin’s analyse niet altijd en niet noodzakelijkerwijs 

opgeld doet. Het blijkt wel degelijk mogelijk te zijn dat 

een gebruiksgemeenschap van een meent een zodanige 

set spelregels afspreekt en handhaaft dat continuïteit 

van het ecosysteem in kwestie gewaarborgd is. Die 

gemeenschappen en hun economieën slagen er dan in te 

leven van de ‘oogst’ van het natuurlijk kapitaal, zonder op 

het kapitaal zelf in te teren. Duurzaamheid avant la lettre, 

zo laat Ostrom zien. Ze spreekt van governance: sturing 

en toezicht in de meest brede zin, formeel via instanties 

zowel als informeel via netwerken, die ervoor zorg 

dragen dat betrokken zich aan zelfontworpen spelregels 

houden, zo nodig de spelregels herontwerpen, sancties 

kunnen opleggen aan overtreders van de spelregels, en 

die afstemming tussen de verschillende (bestuurlijke) 

schaalniveaus verzorgt. Ook dat laatste kan immers nodig 

zijn: ontwikkelingen en activiteiten ‘van buitenaf’, van 

buiten het systeem in kwestie, kunnen van invloed zijn op 

de productiviteit en veerkracht van de meent. 

Het proces waarlangs de spelregels ontstaan is te zien als 

onderhandelingsproces, tussen al die spelers die belang 

hebben bij de meent. 

Dat onderhandelingsproces is echter lang niet altijd bewust 

en doelgericht vormgegeven. En daarnaast geldt dat in 

de praktijk niet alle belanghebbenden vertegenwoordigd, 

en dat macht en invloed niet gelijkelijk of pro rato van 

het belang verdeeld hoeven te zijn. De machtsverdeling 

tijdens het proces kan de uitkomsten beïnvloeden. Dan 

kunnen uitkomsten ontstaan die niet per se continuïteit en 

duurzaam gebruik garanderen.

In de Waddenzee is het allemaal te beleven. Veranderende 

percepties. Conflicten. Onderhandelingsprocessen. 

Overexploitatie. Bijsturing. De zoektocht naar duurzaam 

gebruik. Noem maar op. We reizen er in hoog tempo langs. 
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Wadden onder de waterspiegel

de visie van…

Bas Eenhoorn | RCW

houdend zijn met menselijk ingrijpen. De mate van 

zekerheid over effecten van menselijk handelen zou 

bepalend moeten zijn voor de gebruiksruimte die kan 

worden geboden. Bij de garnalenvisserij bijvoorbeeld zien 

we verstoring van de zeebodem, maar onduidelijk is waar 

de grens van het natuurlijk evenwicht is. Dan is er maar één 

opstelling aanvaardbaar: kies de veilige kant.  

En beleid? Er zijn veel lippendiensten, mooi geformuleerd 

op glanzend papier. Goede wil, maar uitzonderingen en  

uitvluchten te over.Het is ook niet eenvoudig om de 

waarden van de natuur en het economisch perspectief 

steeds goed te verbinden. Ook door de huidige wirwar 

van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is dat niet 

makkelijk, maar een nieuwe bestuurlijke structuurdiscussie 

brengt ons verder van huis. Laat ook op beleidsgebied 

de samenwerking maar groeien, net zoals dat bij beheer 

gebeurt. Uitgangspunt blijft: menselijk ingrijpen is alleen 

mogelijk als de effecten van dat ingrijpen bekend zijn en 

passen in het behoud en de versterking van de waarden 

van het Waddengebied.

Bas Eenhoorn, voorzitter Regiecollege Waddengebied  

(op persoonlijke titel).
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Wadden: beheer, gebruik en beleid: zeker weten
Stap voor stap wordt ongerepte natuur vervangen door 

iets waar de mens de hand in heeft. Deze drang wordt 

ingeperkt als er tegenkrachten worden georganiseerd. 

Toen ik rond 1980 op Schiermonnikoog woonde ging het 

om het inperken van economisch handelen tegenover de 

kwetsbare, niet weerbare natuur. Tegenwoordig hebben  

we een balans gevonden en zijn natuurbeschermers en  

bedrijfsleven in een goed gesprek. Daarin heeft het 

zoeken naar een gemeenschappelijk belang voorrang. De 

vragen zijn lastig: wat kan er wel, wat niet, als het gaat om 

bestemmen, gebruiken en beheer?  

In het Regiecollege Waddengebied is er overeenstemming 

om gezamenlijk op weg te gaan naar één beheerder. Over 

de wijze van beheer zijn we het redelijk eens. Kijk uit met 

ingrijpen in natuurlijk evenwichten. Als een soort drastisch 

krimpt of explodeert is menselijke ingrijpen acceptabel als 

we de effecten daarvan kennen. Zeehondjes meenemen 

naar de crèche en ze in obese staat terugbrengen naar het 

Wad zie ik als een onnodige uitwas. 

In de discussie over gebruik overheersen de tegen-

stellingen, al verlopen die wel via een ordelijk debat.  Soms 

kennen we de effecten of kunnen die redelijk voorspellen.  

Over bijvoorbeeld plaatsen van windmolens kunnen we  

helder zijn: ze horen er niet, de discussie erover was 

overbodig. Maar het is niet altijd eenduidig. Neem zout-

winning. We veronderstellen een zekere bodemdaling 

en een zekere extra suppletie van sediment. Er zijn 

onzekerheden, dan moet je in de Wadden zeer terug-
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In grote lijnen staat in de jaren ’50 tot halverwege de jaren 

’70 het idee centraal dat de natuur getemd en gebruikt 

moet worden ten nutte van de economische ontwikkeling. 

De rijksoverheid heeft een stuwende en sturende rol, 

waarbij het ‘Nederland zal herrijzen’ sterk doorklinkt. 

Voor de Waddenzee betekent dit dat de mogelijkheid tot 

inpolderen lang en serieus wordt overwogen. 

In de jaren ’60 en ’70 groeien de zorgen over milieu 

en natuur. Het rapport van de Commissie-Mazure in 

1974 betekent een kentering voor het denken over 

de Waddenzee: het gaat om een gebied van waarde, 

vindt de commissie, dat zorgvuldig, als een commons, 

zou moeten worden bestuurd en beheerd. Doortrekken 

van die lijn leidt later tot de slagzin ‘Handen af van de 

Waddenzee’, die eind jaren ’90 opgeld doet, met name 

als gaswinning in discussie komt. De discussie polariseert, 

en leidt tot een jarenlange impasse: gaswinning kan niet, 

maar verschillende andere activiteiten die volgens veel 

wetenschappers schadelijker zijn dan gaswinning, gaan 

gewoon door. Zoals de schelpdiervisserij, in het bijzonder 

de mechanische kokkelvisserij. 

Het project Win-win en het Wad op instigatie van Wouter 

van Dieren breekt het debat weer open. Er wordt stevig 

over nieuwe wegen voor de Waddenzee gediscussieerd. 

De Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW), ook wel de 

commissie-Meijer genoemd, verzilvert de groeiende 

consensus in de vorm van een advies dat grotendeels 

wordt overgenomen. De natuur van de Waddenzee staat 

voorop, vindt de Adviesgroep; economisch medegebruik 

mag mits dit aantoonbaar binnen de veerkracht van het 

systeem (de ‘natuurgrenzen’) blijft. Beleid en beheer 

moeten bovendien dringend worden ‘ontsnipperd’, vindt 

de commissie-Meijer. 

In de tien jaar na Win-win en het Wad en de commissie-

Meijer zijn verschillende inzichten van destijds steeds meer 

ingevoerd. Er is een Waddenacademie, een Waddenfonds, 

er wordt meer samengewerkt, gaswinning gebeurt met 

de hand aan de kraan, de mechanische kokkelvisserij is 

verdwenen, de mosselvisserij is bezig met een lastige 

transitie, en met de garnalenvisserij worden afspraken 

gemaakt. 

Maar niet alle ideeën zijn overgenomen. Het beleid is,  

in tegenstelling tot het advies, gedecentraliseerd in 

plaats van meer gecentraliseerd. Voor verschillende 

activiteiten zijn de natuurgrenzen en het hand aan de 

kraan-principe nog niet uitgewerkt. De beginselen van 

een zorgvuldige stakeholderdialoog, zoals in Win-win en 

het Wad vormgegeven, worden regelmatig met voeten 

getreden, zoals onder meer bij de vergunningverlening 

voor zoutwinning bleek. En maar de helft van het Wadden-

fonds komt aan natuur ten goede, de andere helft gaat 

naar aanleiding van de motie-Atsma naar allerhande 

economische plannen en projecten die soms weinig met de 

kernwaarden van de Waddenzee van doen hebben. 
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De actuele discussies spitsen zich vooral toe op:

> Beheer: hoe kunnen de verschillende organisaties 

 samenwerken en het beheer eenduidig regelen? Er is 

 een ‘samenwerkingsagenda’, is deze voldoende? 

 Moet er één beheerder komen, of volstaat een enkel 

 beheer-loket als eenduidig gezicht naar buiten 

 waarachter zelfstandig blijvende organisaties samen-

 werken? 

> Monitoring en barometer: hoe kan worden geregeld 

 dat de sleutelparameters die de processen in de 

 Waddenzee bepalen eenduidig en goed worden 

 gemeten? En hoe kunnen die parameters worden 

 ‘opgeteld’ zodat een beeld ontstaat of het goed, matig 

 of slecht gaat? Het zelfde geldt voor economische en 

 sociale ontwikkelingen in het Waddengebied voor zover 

 deze aan het ecosysteem Waddenzee gerelateerd zijn. 

> Investeren en versterken: hoe kunnen de resterende 

 middelen in het Waddenfonds, nu nog zo’n € 400 

 miljoen, zo effectief mogelijk worden benut voor 

 versterking van het ecosysteem én van de daarmee 

 samenhangende economische ontwikkeling? 

Hieronder worden de stadia van het Waddenzeedenken 

en -beleid kort samengevat. De Annex vertelt de rest. 
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Wadden onder de waterspiegel

Figuur 1  65 jaar Waddenzeebeleid in een notendop

 1950 - 1974 1975 (Mazure) -  Win-win-Wad 10 jaar na
 (Mazure) ca. 2000 Cie-Meijer WWW/Meijer

Ideeën, percepties  Tem de natuur Waddenzee heeft Natuur voorop, Natuur is de basis
natuur en economie tbv de economische  eigen waarde medegebruik binnen voor economische
 ontwikkeling  natuurgrenzen ontwikkeling

Governance Rijk stuurt, ‘wat de  Bestuur en beheer Centrale sturing, Decentrale sturing,
 overheid doet is  zijn versnipperd decentrale uitvoering opkomst self-
 welgedaan’   governance

Plannen,  Inpolderen,  ‘Handen af’, maar  Economie kan mits Stimuleren economie
maatregelen gebruiken activiteiten gaan door,  aantoonbaar binnen nodig om draagvlak
  protest tegen nieuwe  de veerkracht natuur te behouden
  ingrepen
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de visie van…

Bruno Ens | Sovon Vogelonderzoek Nederland

van de kennis, waardoor we uiteindelijk nog niet weten wat 

de effecten zijn. Het ‘stoplicht’ in dit essay geeft ook meer 

de impressies van belangrijke partijen weer dan wat de 

wetenschap erover zegt. 

In het Win-win en het Wad-proces en in het rapport van 

de commissie-Meijer werd terecht op deze plek de vinger 

gelegd: wordt de kennis wel voldoende in beleid en 

beheer gebruikt? Dat verbeterde wel, maar we vallen soms 

ook weer terug in de oude patronen. Zo’n exercitie als 

destijds, het ‘scoren’ door wetenschappers van de effecten 

van allerlei ingrepen in de Waddenzee, zodat ze op 

verantwoorde wijze met elkaar konden worden vergeleken, 

zo’n exercitie zou nog wel eens opnieuw mogen worden 

gedaan. 

Maar het is ook nodig de cumulatieve effecten beter in 

beeld te hebben. De kennis richt zich nog steeds vooral op 

de individuele ingrepen. 

De aandacht voor kennis verslapt de laatste jaren eerder 

dan dat hij versterkt. De opmerking dat de kennis bij de 

beleidsmakers is verdwenen is terecht. De ecologen zijn 

vervangen door juristen. De neiging tot procedures in 

plaats van op inhoud gebaseerde besluiten is dan groot. 

Bruno Ens is teamleider kust, wad en delta bij Sovon 

Vogelonderzoek Nederland. 
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Kennisbasis meer op papier dan in praktijk 
gebruikt
Een herkenbaar beeld wel, dit essay. Maar misschien ook 

wel iets te optimistisch over hoe het gaat. En voor een 

deel komen dezelfde discussies weer terug als we in het 

verleden hebben gezien. Naar mijn inschatting zullen de  

effecten van bodemdaling door de voorgenomen zout-

winning op de Waddenzee natuur minder groot blijken 

dan de effecten van de huidige handkokkelvisserij. Maar 

de grote discussie van nu gaat over de voorgenomen 

zoutwinning, terwijl de natuurorganisaties tevreden zijn 

over de afspraken met de handkokkelvisserij en menen dat 

dit thema wel is opgelost. 

Dat laat zien dat de terecht belichte ‘cyclus’ van leren door 

doen, van plan-do-check, wel op papier wordt gevolgd, 

maar in de praktijk eigenlijk niet functioneert. Leren door 

doen zou een stuk beter kunnen worden vormgegeven. 

We zijn druk bezig via het WaLTER-programma een 

monitoringssysteem te ontwikkelen, maar daarmee zijn we 

er nog niet: het is ook van belang dat dit dan ook wordt 

gebruikt voor besluitvorming vooraf en voor het bepalen 

van de effecten achteraf. Maar de vraag is wie hiervoor nu 

eigenlijk de verantwoordelijkheid neemt. 

De wijze waarop met kennis wordt omgegaan verschilt nu 

sterk per dossier. Bij gaswinning gaat het erg goed. Wat 

handkokkelen betreft ben ik minder enthousiast, de deal 

tussen vissers en natuurorganisaties is goeddeels zonder 

inbreng van de wetenschappelijke kennis opgeschreven. 

Dat blijft een risico: ‘politieke’ deals die losgezongen zijn 



De kern van de benadering van de 

commissie-Meijer is het concept dat in 

algemene zin als ‘hand aan de kraan’ 

is aangeduid, en dat in het rapport 

van de commissie is uitgewerkt voor  

gaswinning en mossel- en kokkel-

visserij. 

Het concept omvat een aantal 

samenhangende ideeën:

• Aan de natuur, het ecosysteem, 

waarin economische activiteiten 

worden ontplooid mag geen schade 

worden toegebracht. Effecten 

kunnen best optreden, maar bij 

mogelijke schade ligt de grens van 

aanvaardbaarheid.

• De schadegrens wordt met de 

best beschikbare kennis vastgesteld. 

• De kennis over de relaties activiteit 

> effect > schade is altijd beperkt en 

kent onzekerheden. Dat geldt temeer 

als voor het effect in kwestie ook 

naar andere activiteiten moet worden 

gekeken (cumulatieve effecten). 

• Welke mate van zekerheid wordt 

gevraagd (c.q. welke mate van 

onzekerheid wordt geaccepteerd) is 

een maatschappelijke afweging. 

• Op basis van kennis + 

onzekerheidsmarge kan het maximaal 

toelaatbare effect worden geraamd 

waarbij geen schade optreedt. 

• Een activiteit die binnen dit 

maximum-effect blijft kan worden 

uitgevoerd. 

• Tijdens de uitvoering van de 

activiteit wordt gemonitord wat 

de daadwerkelijke effecten zijn, en 

bekeken of deze overeenstemmen 

met wat vooraf op grond van de 

kennis werd ingeschat. 

• Als extra zekerheid kan naast 

monitoring van het effect ook nog 

worden bepaald of niet toch sprake is 

van schade. 

• Zo wordt tijdens de uitvoering 

van de activiteit de stand van kennis 

verbeterd door te monitoren en de 

eerdere kennis te toetsen aan deze 

nieuwe gegevens. 

• Als tijdens de uitvoering van de 

activiteit blijkt dat de effecten kleiner 

zijn dan het vooraf vastgelegde 

maximum, dan kan de activiteit 

worden gecontinueerd. Mocht 

het effect groter zijn, dan wordt 

de intensiteit van de activiteit 

verminderd. 

• Indien nodig wordt de relatie 

activiteit > effect > schade herzien, 

en wordt naar bevind van zaken een 

nieuw maximum-effect vastgelegd. 

In beginsel is dit principe op elke 

activiteit toe te passen, zij het 

natuurlijk dat per activiteit de aard 

van de effecten verschilt en de kennis 

over die effecten verschillend kan zijn. 

Maar dat doet aan het principe niets 

af. 

Voor gaswinning in de Waddenzee 

betekende dit principe het 

vaststellen van een maximaal 

aanvaardbare bodemdalingssnelheid, 

gebaseerd op de (modelmatig) 

te becijferen bodemdaling door 

gaswinning, zeespiegelstijging door 

klimaatverandering en opslibbing 

door de dynamiek/karakteristiek van 

het Waddensysteem. 

Dezelfde gedachtegang is door de 

commissie-Meijer uitgedacht voor 

schelpdiervisserij (mossels, kokkels), 

met als aanbeveling dat ook andere 

activiteiten zoals andere vormen van 

visserij, toerisme, vaargeuluitbreiding 

en -onderhoud, zoutwinning 

enzovoorts volgens het zelfde model 

zouden kunnen worden behandeld. 

Die suggestie is destijds maar beperkt 

opgepikt. 

De bestuurlijke kern van het advies 

van de commissie-Meijer kan worden 

samengevat als:

• Scheiding tussen strategie 

(nationaal in samenspraak met 

Wadden-buurlanden vast te stellen) en 

uitvoering (decentraal, gedelegeerd 

binnen heldere kaders).

• Eenduidigheid in beheer via een 

uitvoeringsorgaan.

• Kennismanagement als onderdeel 

van de bestuurlijke cyclus.
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intermezzo…

Hand aan de kraan, kor, zuiger en schuit
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Lambert Zwiers / Jan-Willem Lobeek | VNO-NCW / MKB

dit juist systemen zijn die eenvoudig te verstoren, maar niet 

maakbaar zijn. Voor beide systemen zou moeten gelden 

dat de overheid de juiste randvoorwaarden moet scheppen 

om ze goed te kunnen laten functioneren.

Met het programma Naar een Rijke Waddenzee heeft men 

een poging gedaan een integrale aanpak ten behoeve van 

natuurherstel te maken. Juist de integraliteit maakt het een 

waardevol programma. Helaas ontbeert het de economie 

een dergelijk programma. Hoewel hiervoor door het 

bedrijfsleven regelmatig is gepleit, lijken de overheden er 

juist een voordeel in te zien dat dit plan er niet is en er niet 

komt. Dit schept ruimte voor een ‘bestuurlijke weging’ en 

maakt de weg vrij voor andere belangen dan een zuivere 

beoordeling van het economisch rendement van een plan.

In dit essay scoort het economie in het stoplichtmodel 

terecht ‘rood’.

Na het rapport van de commissie Meijer is de schijnbare 

tegenstelling ecologie-economie geslecht. Hoewel 

deze tegenstelling jarenlang is gecultiveerd is het een 

schijntegenstelling: het bedrijfsleven is niet tegen natuur en 

natuurbeschermers zijn niet tegen economie. Door steeds 

vaker te kijken door de bril van het gemeenschappelijk 

belang zijn deze partijen regelmatig in staat een balans te 

creëren. Dat is (maatschappelijke) winst.

Lambert Zwiers en Jan-Willem Lobeek, directeur resp. sr. 

manager VNO-NCW Noord en MKB Nederland Noord.
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De balans zoeken
Zowel ecologie als economie zijn systemen die voortdurend 

in transitie zijn, maar tevens van correctiemechanismes 

voorzien zijn die proberen een balans in stand te houden. 

Hoewel het menselijk ingrijpen in deze systemen meestal 

tot doel heeft om deze balans te bereiken, bewerkstelligen 

ze vaak het tegenovergestelde.

Het ‘Waddendossier’ is niet in balans, is dat nooit 

geweest zal mogelijk ook niet in balans komen. Slechts  

op één moment, namelijk toen het rapport Ruimte voor 

de Wadden van de commissie-Meijer verscheen, was 

er een gebalanceerde kijk op alle aspecten van het 

Waddengebied.

Door echter selectief met de inhoud hiervan om te gaan 

was vanaf het begin de balans weer zoek. Het opvallende 

is dat deze disbalans vooral door de overheden wordt 

veroorzaakt. Daar waar maatschappelijke partijen steeds 

vaker in dialoog tot een goede balans weten te komen – 

zie de ontwikkelingen in het Eemsdeltagebied – vormen 

de overheidsbelangen vaak een storende factor. Blijkbaar 

is het momenteel eenvoudiger voor de maatschappelijke 

partners (natuur en economie) om samen de balans te 

vinden dan onder de hoede van de overheden.

Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een 

breed gedragen gedachte bij overheden – los van politieke 

ideologie – dat natuur en economie maakbaar zijn. Terwijl 
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We schrijven eind 2014. In het afgelopen jaar zijn opnieuw  

gesprekken gevoerd met experts, stakeholders, wadden-

gebruikers, oudgedienden en nieuwgedienden, met als 

doel de balans op te maken. Waar staan we, en hoe gaan 

we verder? 

Inmiddels is de Waddenzee op de werelderfgoedlijst van 

UNESCO gezet. Dat gebeurt alleen met zeer bijzondere 

gebieden. En inderdaad is de Waddenzee, die zich 

onafgebroken uitstrekt van Denemarken tot Nederland, 

als een van de grootste getijdengebieden ter wereld 

uniek. Het getijdesysteem kent een grote dynamiek, die 

op zijn beurt tot een hoge ecologische productiviteit en 

soortenrijkdom leidt.  

Een enigszins onthutsende constatering is echter dat we 

nog steeds niet goed weten hoe de staat van de Wadden 

in feite is. Een Waddenbarometer die vertelt hoe het er 

voorstaat in de Wadden, qua ecologie, economie en op 

sociaal-cultureel terrein, ontbreekt. 

Dat manco wordt nu aangepakt. Het Telos Instituut en 

IMSA Amsterdam werken in opdracht van de Wadden-

academie aan een Barometer voor de Wadden. Daarin 

zal lang niet alles staan, bijvoorbeeld weinig over de 

oorzakelijkheid van belangrijke processen op gebied van 

ecologie en economie, daarvoor zijn deelonderzoeken 

en bevindingen nodig. Uit de barometer zou wel moeten 

kunnen worden opgemaakt of, bijvoorbeeld, de vogelstand 

in het algemeen goed is, maar die van de specifieke wad-

4_____
De tussenbalans:

de waterstand op ‘t Wad



vogels zorgelijk, of de kwelders hun functie vervullen, hoe 

het staat met biobouwers als mosselen en oesters, hoe de 

visstand verandert, of de zoet-zout-overgangen vismigratie 

bevorderen, en zo meer, van effecten van gaswinning, 

recreatie, handkokkelen, en garnalenvisserij tot en met de 

sociaal-economische ontwikkeling. 

Vooruitlopend op de barometer komt uit een veelheid van  

publicaties en gesprekken in het afgelopen jaar niettemin 

een beeld naar voren, dat samengevat is als het ‘Wadden-

stoplicht’, zie nevenstaande figuur 2.

Bekeken is op welke thema’s in de afgelopen tien jaar 

voldoende progressie is gemaakt, op welke thema’s 

het glas half vol of half leeg is en op welke thema’s 

onvoldoende progressie is gemaakt, bij absentie van  

een Barometer volgens de inschattingen van de Wadden-

gemeenschap, of nog preciezer: onze interpretatie 

daarvan. 

Hierbij geldt, vanzelfsprekend, de kanttekening dat dit 

‘stoplicht’ een momentopname is en niet de eeuwige 

waarheid. Maar hoe dan ook, het beeld is gemengd: én 

groen, én oranje, én rood. 

De komende barometer zal het allemaal scherper 

belichten, maar voor nu geldt: er is hoe dan ook werk 

aan de winkel. Dat is, terugkijkend op de beweging die 

10 jaar geleden werd gecreëerd, ook wel begrijpelijk. 

Veel aandacht gaat in eerste instantie uit naar de hoofd-

onderwerpen van discussie indertijd: de gaswinning 

en de schelpdiervisserij. De aanbevelingen om ook 

andere issues volgens de benaderingswijze zoals in 

Ruimte voor de Wadden is neergelegd op te pakken, 

zijn op een wadplaat drooggevallen. Kennelijk voelt 

niemand zich verantwoordelijk voor het uitwerken van 

het natuurgrenzen- respectievelijk hand-aan-de-kraan-

concept voor onder meer de scheepvaart, recreatie en 

toerisme, kustbeheer, andere vormen van visserij dan 

schelpdiervisserij en andere onderwerpen die destijds wel 

waren benoemd, maar niet werden uitgewerkt. 

Die constatering voert weer terug naar de invalshoek van 

dit essay: verantwoordelijkheid en governance, oftewel: 

wie houdt er toezicht op dat bestemming, gebruik en 

beheer van de commons adequaat zijn geregeld, en stuurt 

zo nodig bij? Het woord governance is afgeleid van het 

Griekse woord κυβερνάω, sturen, zoals ook in het begrip 

cybernetica terug te vinden is. De bestuurder oftewel 

gouverneur kan een persoon zijn, of een groep, en kan 

een formeel mandaat hebben of een zekere autoriteit 

hebben zonder formeel gezag. De zoektocht naar de Ware 

Waddenkapitein, geëntameerd door de Waddenvereniging 

in 2012, was een zoektocht naar de vraag: wie stuurt hier 

eigenlijk? 

Soms betekent governance: niets doen. Als de beheerders 

zélf constateren dat er versnippering is en ongelijksoortige 

acties voor gelijksoortige gevallen, en ze komen zélf met 
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Figuur 2  Waddenstoplicht: Waddenthema’s, de stand van zaken
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een Samenwerkingsagenda die vertrouwen geeft, dan 

hoeft de governance niet op te treden. 

Soms is wel sturing nodig. Als de monitoring versnipperd 

is, discontinuïteiten kent en de resultaten van de 

monitoring onvoldoende ter lering wordt teruggekoppeld 

aan de Waddengebruikers, dan is governance mogelijk wél 

op zijn plaats. 

Maar het is niet duidelijk waar deze governance belegd 

is. Wie is de Waddenkapitein? Er zijn misschien wel meer 

kapiteins, dat wil zeggen dat verschillende partijen een 

deel van de sturing verzorgen, zowel in de formaliteit zoals 

het Regiecollege Waddengebied, als in de informaliteit 

in de vorm van alle stakeholders die zich met de 

Waddensturing bemoeien.  

 

In 2010 ontstaat het samenwerkingsprogramma Naar een 

Rijke Waddenzee; daarmee wordt een vorm vonden die als 

‘governance nieuwe stijl’ zou kunnen worden aangemerkt: 

direct betrokkenen, experts en belanghebbenden geven 

gezamenlijk richting aan de toekomst van de Wadden. 

In de evaluatie van dat programma door Lenny Vulperhorst 

van bureau Andersson Elffers Felix wordt de rol van 

governance nieuwe stijl herkend en erkend, en aangeduid 

met de metafoor van het Plein. Het gaat om het oud-Grieks 

model van de Agora, en later het Romeinse Forum: het 

marktplein waarop ideeën en belangen worden besproken 

die tot zwaarwegende adviezen of besluiten leiden. Het 

pleinmodel is letterlijk nog steeds in Zwitserland in zwang 

in de vorm van de Landsgemeinde, het hoogste orgaan van 

kantons als Appenzell of Glarus, waarbij de burgers zich 

jaarlijks op het centrale plein verzamelen en gezamenlijk 

bestuurlijke besluiten nemen. 

De oplettende lezer zal in het Plein de principes van 

governance van de meent herkennen. 

Is er een ‘Waddenplein’, zoals uit de  

evaluatie van het programma Naar 

een Rijke Waddenzee naar voren 

komt? Een gemeenschap van 

Waddengebruikers en -betrokkenen 

die gezamenlijk en in de informaliteit 

het Waddensysteem ‘besturen’? Ja, 

die is er, zo is ook onze ervaring. Het 

stakeholderproces ‘Win-win en het  

Wad’ was gebaseerd op het inzicht 

dat er rond elk maatschappelijk issue 

een zogeheten vertooggemeenschap 

te vinden of te mobiliseren is (l’ordre  

de discours, naar Foucault).Via  

informele discussie en onder-

handelingen komen zij tot een beeld  

van de problematiek en de 

oplossingsrichtingen. Deze vertoog-

gemeenschap kan verdeeld en 

voelen met de Waddenzee. Dat kan 

zijn omdat ze ervan genieten, de 

ecologische functies van hoge waarde 

achten, er recreëren, economische 

activiteiten op of rond de Waddenzee 

ontplooien, of een bestuurlijke of 

uitvoeringsverantwoordelijkheid 

dragen. 

Entreekaartjes tot het Plein kunnen  

zijn: een direct (gebruikers)belang,  

een langjarige persoonlijke 

betrokkenheid, kennis van zaken, 

maar ook een formele rol of positie 

mits deze in verbinding met de 

verdere Waddengemeenschap wordt 

uitgeoefend. Voor eendagsvliegen en 

bestuurlijke macho’s is op het Plein 

geen plaats. 
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versplinterd zijn, met losse eilandjes 

van consensus waarop men het 

roerend met elkaar eens is terwijl de 

verbindingen ontbreken. Of het kan 

gaan om een breed gedragen beeld, 

dat richting geeft aan de formele 

‘bestuurders’ en aan het handelen van 

de leden van de vertooggemeenschap 

zelf. 

Het evaluatierapport van Naar een  

Rijke Waddenzee pikt dit beeld 

feilloos op, vertaald naar de meta- 

foor van het Plein. Er is inderdaad 

zo’n Waddenplein, met belang-

hebbenden, opinieleiders, smaak-

makers, vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties, 

kennishouders en anderen die 

zich op enigerlei wijze verbonden 

intermezzo…

Wie zijn de Waddengebruikers?
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Wim Meijer | Adviesgroep Waddenzeebeleid

Waddenfonds, waar nu goed strategisch wordt nagedacht 

over de rol en werkwijze in de komende jaren. 

Naast de verbeteringen zijn er ook nog wel risico’s en 

zorgen. Een dreigende verzwakking van de Wadden-

economie kan ook leiden tot vermindering van aandacht 

voor de ecologie, en verlies aan draagvlak voor 

investeringen in de natuur. Er is een duidelijk perspectief 

nodig dat ook de economie weer vooruithelpt. En voor 

zowel economie als natuur is een samenhangend plan 

nodig, een programma, om het risico te vermijden dat 

er ketting van projecten en projectjes wordt gedaan die 

toch niet brengen wat nodig is. Als het Waddenfonds als 

een van de vele mogelijke subsidiepotten wordt gezien, 

in plaats van als een investeringsfonds met een bijzonder 

oogmerk, helpt dat ook niet echt. 

Maar per saldo is de uitgangssituatie gunstig om Wadden-

ecologie en –economie in samenhang, planmatig, te  

verbeteren. De spelers zijn elkaar veel meer gaan 

vertrouwen, en zijn bereid samen te werken. Een gezamen-

lijke investeringsagenda op basis van een analyse van 

sterkten en zwakten van het gebied moet een haalbare 

kaart zijn.  

Wim Meijer, oud-voorzitter van de Adviesgroep Wadden-

zeebeleid die in april 2004 met het rapport Ruimte voor de 

Wadden een nieuwe impuls aan het Waddenbeleid gaf. 
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Perspectief nodig dat ecologie én economie 
vooruithelpt
Al sinds ik in het kabinet-Den Uyl staatssecretaris was 

van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 

waar ook natuurbeleid onder viel) hebben Waddenzee 

en Waddengebied een bijzondere plek in mijn hart. Ik 

vond het dan ook pijnlijk om te merken hoe de impasse 

over natuur en economie rond 2000 élke ontwikkeling in 

de weg stond. Toen was sprake van zowel economische 

als ecologische stagnatie. Ik ben blij dat we met ons 

rapport Ruimte voor de Wadden konden bijdragen aan het 

doorbreken van die impasse. 

De kern van onze redenering destijds is nog steeds geldig.  

Ten eerste: de natuur moet voorop staan. Ten tweede: 

een robuuste Waddennatuur is de basis voor een sterke 

Waddeneconomie. Ten derde: het is ecologisch én 

economisch dus verstandig in natuur te investeren, en 

in dat deel van economie die daarmee verbonden is. 

Ten vierde: baseer beleid en beheer op de beschikbare 

(wetenschappelijke) kennis. En vijfde: organiseer de 

gebruikelijke ‘managementcyclus’ strategie – kaders stellen 

– uitvoering en beheer – effecten meten, en zo al doende 

lerend weer verder. 

In dit licht zijn er grote verbeteringen doorgevoerd, zoals  

de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij, het  

mosselconvenant, het programma Naar een Rijke Wadden-

zee, en zeker ook de mate waarin partijen elkaar onderling 

weten te vinden. Via de Waddenacademie wordt de 

kennisbasis op orde gemaakt. Voor investeringen is er het 



Deze tussenbalans laat een toekomstbeeld opdoemen van 

een ecosysteem dat robuust kan zijn voor toekomstige 

ontwikkelingen (o.a. klimaatverandering, economische 

achteruitgang aan de landzijde van de Wadden), en dat 

goed gereguleerd duurzaam (eindeloos) kan worden 

benut: oogst in plaats van kapitaal opsouperen. Het laat 

ook zien dat er nog wel een weg te gaan is eer dit beeld 

gerealiseerd is. Na 65 jaar Waddenzeebeleid nog geen 

welverdiend pensioen in zicht. Maar, zoals gezegd, onder 

de waterspiegel spelen zich interessante ontwikkelingen 

af, die als ze naar boven worden gehaald de weg helpen 

wijzen naar de governance van de toekomst, met als 

centrale gedachte: de Waddenzee als meent, en de 

‘besturing’ ervan door de ‘dorpsbewoners’ zelf, op 

het Plein waar de besluitvorming plaatsvindt, met alle 

betrokkenen en belanghebbenden.

Wadden onder de waterspiegel
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Arjan Berkhuysen | Waddenvereniging

domein. Dat geldt ook voor zo’n idee als een Wadden-

gebruikersraad. Ik vind het nuttig om van onderop beleid 

te ontwikkelen, maar vraag me af of dat in de komende 

jaren prioriteit moet zijn. Het kan afleiden van de beweging 

naar samenwerking in beheer die nu gaande is. Daarnaast 

zie ik ook risico’s met het model van een gebruikersraad, 

als er partijen bij zijn die wel heel veel invloed hebben maar 

die niet echt afhankelijk zijn van een gezonde Waddenzee. 

Je loopt het risico dat partijen met de meeste capaciteit 

ook het meeste worden gehoord. Dan krijg je een soort 

oligarchie die niet per se de bescherming en ontwikkeling 

van de ‘common good’ bovenaan het verlanglijstje heeft 

staan.

Mijn insteek voor de komende jaren is vooral om te kijken 

hoe we kunnen komen tot eenduidige uitvoering van 

beheer van de Waddenzee. Vijftig jaar geleden waren 

plannen van inpoldering de reden tot oprichting van de 

Waddenvereniging. Inmiddels is de Waddenzee erkend 

als Werelderfgoed. Het denken is 180 graden gedraaid en 

dat kunnen we bekronen door het gebied ook zodanig te 

beheren. Dat lijkt me een mooie gezamenlijke uitdaging 

voor de komende jaren!

Arjan Berkhuysen is directeur van de Waddenvereniging.
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Sleutel zit nu bij beheer, niet bij beleid
Er is heel veel beleid voor de Waddenzee. Daar kan nog 

van alles aan worden verbeterd, maar als je echt verschil wil 

maken ligt de sleutel ergens anders. 

Een voorbeeld uit de praktijk van vandaag laat dat zien. 

Er zijn momenteel weer veel zieke zeehonden. Er ontstaat 

dan meteen discussie over wie, wanneer en waarom 

dieren moeten worden opvangen. De media springen er 

vrolijk bovenop. Ondertussen blijft de vraag wat een niets 

vermoedende wandelaar moet doen die ineens een zieke 

zeehond op het strand aantreft onbeantwoord. Op internet 

zijn beleid en protocollen te vinden, maar de boodschap is 

niet eenduidig. Wie moet je bellen? Pieterburen? Ecomare? 

Staatsbosbeheer? De Waddenunit? Onlangs lieten de 

eilandgemeenten weten dat zij het zijn die dan gebeld 

moeten worden. Zij handelen het dan verder af. Inmiddels 

is duidelijk dat dit ondanks alle goede bedoelingen ook 

niet helemaal soepel loopt. De conclusie is eenvoudig: 

we hebben na vele discussies goed doortimmerd beleid 

vastgesteld, maar komen er meer toe om dat te vertalen in 

duidelijke uitvoer van beheer in het gebied zelf. Daar zit de 

sleutel.

Sinds kort hebben alle betrokken organisaties dat nu 

allemaal op het netvlies, en wordt er bewust toegewerkt 

naar één beheersorganisatie die in opdracht van alle 

relevante beleidsinstanties de uitvoering regelt. 

Ik vind dat een goede zaak, die zoektocht naar betere  

samenwerking in de praktijk. Het maakt mij wel wat  

terughoudend met nieuwe discussies in het beleids-
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We naderen het doel, de haven van Terschelling. Even lijkt 

het of de Koegelwieck naar Vlieland koers zet, in plaats van 

naar Terschelling. Maar het is de loop van de geulen die 

daartoe noopt. Even later wendt het schip de steven en 

komt Terschelling alsnog in het vizier. 

Zo gaat dat op de Wadden, en in het Waddenzeebeleid: 

een ogenschijnlijk verkeerde richting die wordt ingeslagen 

moet onvermijdelijk even worden gevolgd om uiteindelijk 

toch bij het gekozen doel uit te komen. 

Maar, om het nog ingewikkelder te maken, dat doel 

verschuift wel in de tijd. Waar 65 jaar geleden het doel 

eenvoudigweg leek te zijn: het temmen van de woeste 

gronden om economische expansie mogelijk te maken, zijn 

de beelden over natuur en economie in de samenleving 

veranderd, en die veranderde percepties werken door op 

de streefbeelden voor de Wadden. Van inpolderen is al 

lang geen sprake meer, waar het nu om gaat is het creëren 

van een veerkrachtig ecosysteem dat de basis is voor een 

gezonde economische ontwikkeling. 

En dat vergt, zoals de analyses van Elinor Ostrom laten 

zien, een adequate vorm van governance, die zeker niet 

per se government hoeft te betekenen. In de periode 

waarin de aandacht van de politiek en de overheid het 

sterkst was, rond de eeuwwisseling, was de besturing, 

de governance, allesbehalve adequaat. Government 

garandeert nog geen goede governance, en goede 

governance vergt niet per se government. 

Met het terugtrekken van het rijk is de ruimte aan het 

groeien voor een nieuw model, waarin regionale overheden 

en direct betrokken stakeholders gezamenlijk datgene 

beginnen op te pakken wat Ostrom als succesvolle vormen 

van besturing van een commons beschouwd. Daarmee kan 

de besturingscirkel (zie figuur hiernaast) worden gesloten. 

Het is de moeite waard te proberen die lijn uit te breiden  

met een vorm van governance waarin de belang-

hebbenden, de ‘Waddengebruikers’, in toenemende mate 

de touwtjes in handen nemen. 

Daarvoor staat het idee van wat we zijn gaan noemen 

de Waddengebruikersraad, oftewel het Waddenplein. 

Daar vindt jaarlijks of halfjaarlijks in het bijzijn van alle 

belanghebbenden of hun zegslieden informatie, consultatie 

en – informele – besluitvorming plaats:

> Wat is de staat van de Wadden, ecologisch en 

 economisch? 

> Wat zijn de ontwikkelingen die op de Wadden 

 afkomen?

> Moet er iets worden gedaan om de trends te keren of 

 om op onvermijdbare trends te anticiperen? 

> Welke groeperingen en activiteiten hebben claims op  

 de natuurgebruiksruimte, hoe tellen die claims bij 

 elkaar op, en blijft de som van de activiteiten binnen de 

 ruimte of niet? De hoofdgroepen van gebruikers leggen 

 verantwoording af over hun activiteiten en impacts. 

> Hoe veranderen die claims in de loop van de tijd, hoe is 

 dan op termijn de optelsom, en is bijsturing nodig of 

 niet? 
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Figuur 3  Governance van de Waddenzee als meent (naar Ostrom)

> Wat voor plannen, maatregelen, ingrepen of 

 aanpassingen zijn nodig om de continuïteit van het 

 ecosysteem en daarmee van de economie te 

 waarborgen? Wie moet die uitvoeren, wanneer? 

De Barometer speelt hierbij vanzelfsprekend een sleutelrol. 

En er kan per keer een bijzonder issue dat dan aandacht 

verdient op de agenda staan. 

De Waddengebruikersraad kan beginnen als vrijwillig 

initiatief, als coalition of the willing waddengebruikers 

die medeverantwoordelijkheid voor het systeem en 

voor de benodigde governance willen nemen. De 

Waddenacademie kan het idee initiëren en er mee 

experimenteren, het Regiecollege Waddengebied (RCW) 

kan zo’n Waddengebruikersraad benutten als bestuurlijk 

klankbord van allen die van de Wadden gebruik maken, 

in de breedste zin des woords. Laat het concept maar 

groeien. 

Kan zijn dat er, in het begin maar wellicht ook op termijn,  

free-riders zijn die zich aan de governance willen 

onttrekken. Het zij in eerste instantie zo; via sociale druk,  

media-aandacht, sociale media en persoonlijke contacten  

voor en na de Waddengebruikersraad, kan de mede-

verantwoordelijkheid groeien. 

Maar daarnaast is er nog een tweede mechanisme. 

De Waddengebruikersraad is, zeker in de eerste jaren, 

informeel; is wel gezaghebbend, maar heeft geen formeel 

gezag of stuurmogelijkheden. De uitspraken van de 

gebruikersraad zijn richtinggevende en – naarmate het 

informele gezag groter is – zwaarwegende adviezen, 

waarmee de formele bestuurders verder kunnen. Als een 

bepaalde gebruikersgroep zich als free-rider opstelt, zit 

er op zeker moment weinig anders op dan via wettelijke 

maatregelen te sturen als de informele sancties (naming 

& shaming via de media bijvoorbeeld, sociale druk) geen 

effect sorteren. Overheden nemen maatregelen op 

verzoek van en voorbereid door de Waddengemeenschap, 

die als de informele sturing tekort schiet, de formele 

mogelijkheden te hulp roept. En omgekeerd: als formele  

sturing aan de orde is, kunnen de ideeën aan de Wadden-

gebruikersraad worden voorgelegd.

En tenslotte kan, nee moet de jaarlijkse of halfjaarlijkse 

‘Waddag’ een feest zijn, een viering van de schoonheid 

en rijkdom van de Waddenzee, én een eerbetoon aan het 

verantwoordelijkheidsgevoel van degenen die meesturen 

en meebeslissen. De homo economicus voorbij, wiens 

houding de de tragedy of the commons veroorzaakt, 

en op weg naar de homo responsabilis die de Wadden 

beleeft, kent en medeverantwoordelijkheid neemt voor een 

duurzaam beheer. 

Zo gaat het al eeuwen in Glarus en Appenzell in 

Zwitserland. Waarom zou het in het Waddengebied in 

de komende eeuw niet ook zo kunnen? De voorwaarden 

voor governance door een nieuw model van gebruikers-

bestuurders, een lichte formalisering van besturen à la het 

Plein-model, zijn inmiddels geschapen. 
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beleidmakers is dat een ramp. In gesprek met zo’n persoon 

merk je al vrij snel of hij recentelijk in Den Helder, Texel, 

Groningen of misschien wel in Assen is geweest.

 

Terwijl de onderzoekers ruziën over de uitvoering van 

onderzoek, of interpretatie van gegevens, sloten betrokken 

partijen het mosselconvenant. Het zelfde lijkt nu ook 

voor de garnalenvisserij te gaan werken. Hebben we die 

onderzoekers eigenlijk nog wel nodig in de discussie? Hoe 

zeer we ook gehecht zijn aan onze haaien en piranha’s, de 

discussies over het beheer van de Waddenzee is wellicht 

beter af zonder hun inbreng.

 

Wat we nodig hebben is een onafhankelijke club die zich 

sterk voelt om onafhankelijk te evalueren en te oordelen. 

Iedereen die zich vrij voelt kan zich hierbij aansluiten. 

Deze club evalueert jaarlijks op een congres de nieuwe 

resultaten op het gebied van onderzoek, monitoring, 

beleid en beheer. Brengt een helder beleidsadvies naar 

voren en adviseert over monitoring en onderzoek.

 

Jeroen Jansen, ecoloog bij NAM BV.
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Haaien en piranha’s in de Waddenzee
De essay beschrijft een kentering in het denken over 

economische activiteiten in de Waddenzee. Zelf ben ik  

als schelpdierecoloog net na die kentering in de 

Waddenzee begonnen. Wat je dan aantreft is een groep  

waddenzeeonderzoekers die uiteen gevallen is in 

verschillende kampen. De kampen worden geregeerd door 

haaien en piranha’s. “Als je niet gebeten wilt worden kun 

je beter op de dijk blijven staan…”.  Het lijkt er op dat de 

slag om de Wadden zijn tol heeft geëist. De kokkelvisserij 

was uitgekocht en de gaswinning vergund, maar niet 

iedereen was tevreden. In de verhitte discussies zijn ruzies 

ontstaan en ook in deze strijd vielen slachtoffers.

 

Iedereen lijkt het er over eens te zijn: de Waddenzee moet 

beter beheerd worden. Natuurlijk is niemand het eens over 

hoe dat moet, maar dat het beter moet staat buiten kijf. 

Fundamenteel voor een goed beheer is kennis over de 

ecologische ontwikkeling van het gebied. Dit duidelijke en 

eenvoudige verhaal over hoe het systeem functioneert en 

in wat voor staat het systeem verkeert moet komen van 

de waddenonderzoekers. Die zijn het echter oneens met 

elkaar, per definitie, over alles. Voor ieder onderwerp, ieder 

punt van discussie zijn meningen en theorieën te vinden. 

Als je iets wel of niet wilt in het Waddengebied kun je daar 

de argumenten zo bij zoeken. Je vindt daar ook zo een 

onderzoeker bij. Helaas zijn er ook altijd argumenten tegen 

jouw idee en staan er onderzoekers te popelen om de 

strijd met je aan te gaan. Voor bestuurders, beheerders of 
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Annex_____
Een beknopte geschiedenis

van het Waddenbeleid

> Jaren ‘50
We schrijven de jaren ’50; Nederland staat in het teken van  

de wederopbouw. Economische ontwikkeling en groei 

staan voorop. Alles moet daarvoor worden gemobiliseerd. 

Gemeenschappelijke hulpbronnen worden zoals vanouds 

gezien als ‘woeste gronden’ die moeten worden getemd 

en voor menselijk gebruik geschikt gemaakt. Het wekt dan 

ook geen verbazing als er gedurende lange tijd plannen 

circuleren om de Waddenzee in te polderen. Het is de 

voortzetting van de ideeën die leidden tot de afsluiting van 

de Zuiderzee en de creatie van de Noordoostpolder en 

Flevoland. De Waddenzee is nog steeds aan het herstellen 

van de enorme morfologische ingreep die de afsluiting van 

de Zuiderzee was. 

In de geest van weleer is inpoldering van delen van de  

Waddenzee in de jaren ’50 een volstrekt logische 

gedachte. 

Maar de plannen leiden niet tot concrete actie. De grond-

honger blijkt minder dan gedacht, en de plannen zijn te 

kostbaar. 

Maar er voltrekt zich ook een andere ontwikkeling: die 

van een groeiend natuur- en milieubesef. Onder invloed 

van onder meer Rachel Carson’s boek Silent Spring 

(1963), de watervervuiling, de eerste grote internationale 

Milieuconferentie (Stockholm, 1972) en niet in de laatste 

plaats het eerste rapport aan de Club van Rome (1972) 

begint zich het beeld te vormen dat de economische 

ontwikkeling zoals we die tot dan kenden niet alleen maar 

zegeningen brengt. De neveneffecten worden manifest: 

milieuvervuiling, aantasting van natuur en landschap, en 

het besef groeit dat ook niet in geld gemeten factoren 

waardevol zijn. 
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> Jaren ‘70
In die veranderende tijdgeest gaat de commissie-Mazure 

aan de slag, en komt in 1974 met haar eindrapport. Dat  

maakt in heldere bewoordingen een eind aan de 

inpolderingsplannen. De commissie erkent voluit de 

natuurwaarden van de Waddenzee, en laat zien dat de 

houding ten opzichte van economie versus natuur begint te 

veranderen. 

Het idee van de Waddenzee als commons wordt in feite, 

zij het niet met zoveel woorden, door de commissie-

Mazure neergezet. Met dat idee in het achterhoofd plaatst 

de commissie vraagtekens bij bestuur en beheer van de 

Waddenzee, wijst op de versnippering daarvan en op de 

kans dat de Waddenzee (we parafraseren) zou kunnen 

afsteven op een tragedy of the commons. De commissie-

Mazure geeft zo voor de Waddenzee stem aan de 

veranderende houding ten opzichte van natuur en milieu 

die zich in die periode begint af te tekenen. 

Het beeld van de slinger die doorslaat naar het andere 

uiterste klopt weliswaar niet (het gaat meer om een 

ontwikkeling dan om een slingerbeweging), maar toch: 

het is wel voorstelbaar dat er in de tientallen jaren na 

‘Mazure’ stemmen opgaan die zeggen dat al die aandacht 

voor natuur en milieu doorslaat. Eind jaren ’90 lijkt de 

Waddenzee zo’n beetje op slot te gaan voor economische 

ontwikkelingen. “Handen af van de Waddenzee”, luidt de 

slogan van de Waddenvereniging in die tijd, die vooral 

opgeld doet als de gaswinning in de Waddenzee hoog op 

de politieke agenda komt. 
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die beslissingen kunnen nemen met gevolgen voor de 

Waddenzee en daarmee voor anderen, betrokken moeten 

zijn.

De huidige beleidsinstrumenten zijn gericht op individuele 

activiteiten en plannen. Die moeten natuurlijk aan de 

nodige randvoorwaarden voldoen, zoals de NB-wet en 

andere wetten. Maar dat is nog wat anders dan sturen op 

ambities voor Waddenzee en Waddengebied als geheel. In 

wezen zijn daar geen goede instrumenten voor.

Op deelgebieden is zo’n gebruikersraad-achtig model 

al aan het groeien. Denk aan de visserijsectoren, waar 

visserijorganisaties, vissers, NGO’s en overheden 

gezamenlijk afspraken maken. Of denk aan de samen-

werking tussen de havens, bij de vaarrecreatie of die in het 

Eems-Dollardgebied. 

Maar vooralsnog vind ik het regelen van een goed en  

slagvaardig beheer, van een transparante vergunning-

verlening en handhaving, herstelprojecten, voorlichting 

en marketing tot fysiek beheer, belangrijker dan het 

‘beleidsgedoe’. En misschien is dé oplossing voor 

aansturing, de governance, er wel niet. Misschien gaat het 

vooral om het organiseren van de juiste netwerken op het 

juiste moment, tijdelijke gelegenheidscoalities die zich in 

een overzienbare periode richten op kansen, innovatie, 

vernieuwing. Zodra de governance institutionaliseert is de 

energie weg.

Kees van Es, programmamanager Naar een Rijke 

Waddenzee.
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Beheer gaat voor ‘beleidsgedoe’
Dé prioriteit is het op orde krijgen van het beheer. 

Daaraan wordt nu hard gewerkt. Discussies over beleid en 

besturing trekken energie weg, aan de orde is nu: zorgen 

dat er één eenduidig opererende beheerder-uitvoerder 

komt, met een helder mandaat. In elk geval aan de 

‘voorkant’, zodat iedereen weet waar hij moet zijn voor 

dagelijkse kwesties. Eventueel kan aan de ‘achterkant’ 

sprake zijn van verschillende organisaties die elk een eigen 

verantwoordelijkheid houden. Mijn wens is dat we de 

beheertaken praktisch bij elkaar brengen zonder allerlei 

discussies over verantwoordelijkheden. 

Een Nationaal Park Werelderfgoed Waddenzee is mooi, 

maar zonder een slagvaardige organisatie van het beheer, 

heeft het nog niet zoveel meerwaarde.

Het Regiecollege Waddenzeebeleid is voor beleidskwesties 

nu het belangrijkste orgaan. Dat is inderdaad nogal 

overheidsgedomineerd. Het kan interessant zijn daarnaast 

meer inbreng van de Waddengebruikers te organiseren, 

maar er zitten ook wel haken en ogen aan.

Ik signaleer dat landelijke beleidsmakers zich gemakkelijk 

aan deze arena’s onttrekken, en met plannen en 

beslissingen komen met invloed op de Waddenzee zonder 

dat de Waddenpartijen betrokken zijn. Dat is natuurlijk niet 

juist. Denk aan de zoutwinning; omdat men op land de 

effecten vreesde is deze naar de Waddenzee ‘geduwd’.

Als het idee van een Waddengebruikersraad verder 

wordt ontwikkeld, dan hoort erbij dat al die spelers 



> Rond de eeuwwisseling
Bij het congres ter gelegenheid van 25 jaar Wadden-

vereniging is de boodschap eenduidig: de Waddenzee 

moet voor alles worden beschermd tegen de oprukkende 

economische belangen. Het verzet tegen de gaswinning 

in de Waddenzee werd daarvoor het symbool: als de 

machtige gasbelangen kunnen worden geweerd, dan moet 

dat met minder sterke belangen ook wel lukken. Toenmalig 

minister Pronk van Milieu en Ruimtelijke Ordening steekt 

een politiek stokje voor de gaswinning, mede op basis 

van een wankel rapportje van Greenpeace dat een 

miljardenschade aan de Waddenzee door gaswinning 

becijfert.   

Maar schijn bedriegt, ook toen. Want terwijl de maat-

schappelijke en politieke discussie zich vrijwel vooral op het 

waddengas richt, belast een hele reeks aan ontwikkelingen 

en activiteiten de Waddenzee en het omringende gebied 

danig: mechanische kokkelvisserij, mosselvisserij, risico’s 

van scheepvaartongelukken, lozingen van toxische stoffen, 

defensieactiviteiten, noem maar op. Wetenschappers die 

daarop wijzen kloppen tevergeefs aan bij de politiek; de 

algemene achteruitgang van het Wad wordt genegeerd. 

Tal van schadelijke activiteiten kunnen doorgaan, een naar 

verwachting (vooral van de wetenschappers) onschadelijke 

activiteit als gaswinning, wordt tegengehouden. 

Dat deze wonderlijke situatie sommigen tot de verzuchting 

brengt dat de natuurbescherming volstrekt is doorgeslagen 

is zo gezien wel te begrijpen: kennelijk legt de economie 

het nu af tegen de natuurbescherming.

Maar die verzuchting was en is niet terecht. Er is iets anders 

aan de hand. Van alle warme woorden die de landelijke 

politiek en de rijksoverheid aan de Wadden wijden komt 

in de praktijk niets terecht. Het zijn mooie woorden voor 

de Bühne, die geen vervolg krijgen in daden: maatregelen, 

investeringen, beschermingsconstructies, bestuurlijke 

verbeteringen – niets van dat alles. 

De besturing wordt formeel geregeld door de Plano-

logische Kernbeslissing (PKB), maar dit primair ruimtelijke 

gerichte instrument heeft vrijwel geen betekenis voor de 

bescherming van het ecosysteem Waddenzee. 

De laatste ambtenaar bij de directie Natuurbeheer van 

het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 

en Visserij (LNV) met verstand van de ecologie van de 

Waddenzee, moet ergens in de jaren ’90 het pand hebben 

verlaten. Binnen LNV geldt: alle directoraten zijn gelijk, 

maar de V van Visserij is meer gelijk dan andere. De facto is 

Visserij de kapitein. Alleen de directie-Noord probeert nog 

de balans tussen de verschillende belangen met oog voor 

de waarden van de Wadden te bewaken.  

Het devies luidt weliswaar ‘handen af van de Wadden’, 

maar terugkijkend had het Nederlandse Waddenbeleid zich 

feitelijk losgezongen van de realiteit, en van de wetenschap 

die deze realiteit in kaart probeert te brengen. Dan gaat 

het niet meer om de spanning tussen de huidige realiteit 

en de gewenste toekomst, maar om politieke spelletjes, 

macht en handjeklap. Met een impasse als gevolg. 

Maar er wordt een nieuw perspectief uitgebroed, waarin 

economie en natuur en milieu wel degelijk hand in hand 

kunnen optrekken, onder de juiste condities. 

Wouter van Dieren, directeur van IMSA, lid van de Club 

van Rome en misschien wel bovenal eilander (Terschelling) 

neemt het initiatief voor het Win-win-en-het-wad-project, 

om de impasse te doorbreken. Hij consulteert minister 

Loek Hermans en staatssecretaris Pieter van Geel. 

Deze laatste neemt de handschoen op. 

Het project wordt gesponsord door gasbedrijf NAM, en 

dat roept af en toe de nodige discussie op, maar die kritiek 

verstomt naarmate duidelijker wordt dat het project op 

een nieuwe visie afkoerst waar menigeen op zit te wachten. 

Door talloze stakeholdergesprekken en -bijeenkomsten, 

en nieuwe wetenschappelijke concepten, begint 

geleidelijk aan het beeld te kantelen. Wetenschappers 

scoren uiteenlopende economische activiteiten op basis 

van alle beschikbare informatie op schadelijkheid - een 

ontnuchterende exercitie. Er blijkt de facto helemaal geen 

sprake van ‘handen af’, integendeel: de Wadden kachelen 

achteruit. En de ‘bestuurlijke spaghetti’ zoals het indertijd 

heette, oftewel de onduidelijke governance in termen van 

dit essay, is ook niet bepaald behulpzaam. 
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Als de opvattingen bij stakeholders en opinieleiders 

beginnen te kantelen, stelt het kabinet de commissie-

Meijer in, formeel de Adviesgroep Waddenzeebeleid 

(AGW) geheten. 

Win-win en het Wad heeft het maatschappelijke debat 

over natuurbehoud versus economie opengebroken, de 

commissie-Meijer heeft de resultaten ervan vastgelegd en 

politiek weten te verzilveren met een nieuwe benadering. 

Die luidt: de natuur staat voorop, economisch medegebruik 

mag, mits dit (wetenschappelijk) aantoonbaar geen schade 

oplevert. De wetenschap wordt weer de basis onder het 

beleid; de instelling van de Waddenacademie markeert de 

kentering. 

De wetenschap moet de kennis aanreiken om te bepalen 

waar de grenzen van de veerkracht liggen, oftewel hoe 

groot de ‘natuurgebruiksruimte’ van het ecosysteem is,  

maar het vastleggen die grenzen is en blijft een maat-

schappelijke, politieke keuze. 

Een Waddenfonds ter omvang van € 750 miljoen wordt 

ingesteld om te investeren in natuurbehoud en -herstel, 

waardoor tevens de regionale economie die mede van de 

Wadden als meent afhankelijk is een impuls kan krijgen.

Vanuit dit perspectief blijkt gaswinning mogelijk, met de 

‘hand aan de kraan’ en kan ook de mosselvisserij verder 

met wezenlijke aanpassingen van haar werkwijze (de 

‘mosseltransitie’), die overigens lang niet altijd makkelijk 

zijn. 

De commissie-Meijer benadert ook de kokkelvisserij op  

dezelfde wijze, maar de politiek vindt dat een daad 

moet worden gesteld, en koopt de kokkelvisserij uit ten 

laste van het Waddenfonds, waardoor € 123 miljoen 

minder voor natuurherstel en -ontwikkeling overblijft. Het 

resterende bedrag wordt vervolgens in tweeën gehakt 

door de (overigens breed gesteunde) motie-Atsma die een 

kunstmatig onderscheid aanbrengt tussen fondsuitgaven 

voor ‘economie’ en voor ‘natuur’, die juist in Ruimte voor 

de Wadden als samenhangend werden gezien. Dat zet de 

deur open voor het onzalige idee dat het Waddenfonds 

één van de vele subsidieregelingen is om de Noordelijke 

economie te stimuleren. 
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overigens wel bij alle spelers de bereidheid die kant op  

te gaan, bijvoorbeeld in het kader van de Samenwerkings-

agenda beheer. 

Nog een hartenkreet. Het is mooi als partijen elkaar in  

toenemende mate weten te vinden om plannen en 

afspraken te maken. Maar soms kan een flinke mate van 

consensus ontstaan over wat er nodig is, met allerlei 

aannamen en ideeën over oorzaken, gevolgen en maat-

regelen, terwijl die wetenschappelijk gezien niet altijd 

volledig tegen het licht zijn gehouden. Het is nodig dat 

voor dergelijke plannen en afspraken de wetenschappelijke 

feiten op een rijtje worden gezet, als ondergrond voor 

de discussie en aanpak.  Zijn er bijvoorbeeld ook andere 

verklaringen mogelijk die in de plannen moeten worden 

meegenomen om de middelen zo effectief mogelijk in te 

zetten? 

Zoals gezegd: ‘hand aan de kraan’ is een goed principe. 

Maar om het proces zo effectief mogelijk te laten verlopen 

is er op het gebied van kennisinbreng nog wel werk aan de 

winkel om de huidige praktijk verder te verbeteren. 

Katja Philippart is senior onderzoeker bij het Koninklijk 

Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), 

directielid van de Waddenacademie, en UHD bij de 

Universiteit van Utrecht. 
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Stop verspilling, deel die kennis
Het algemene ‘hand aan de kraan’-principe is natuurlijk 

goed: een activiteit voorbereiden, natuurgrenzen vast-

stellen, de feitelijke effecten op basis van kennis inschatten, 

monitoren, en op basis daarvan weer meer kennis opdoen 

en zo nodig de activiteit bijstellen. Maar in de praktijk 

gaat het vaak niet zo. Zo is er geen wetenschappelijke 

kwaliteitsborging voor de bepaling van de natuurgrenzen 

en de effecten, zeker waar het cumulatieve effecten 

betreft. Verder komt de via monitoring vergaarde kennis 

onvoldoende terecht bij de beleidsmakers, beheerders 

én de kenniswereld zelf, zodat het Waddenbeleid als 

geheel kan leren van alle studies. De uitvoerende partijen 

hebben vaak niet de tijd en ruimte om hun kennis aan 

meer groeperingen ten goede te laten komen, en de 

kennisvragers die de rapporten moeten laten opstellen 

hebben er geen direct belang bij. Daardoor wordt een deel 

van de vergaarde kennis en de daarmee samenhangende 

middelen helaas ‘verspild’.

 

Er ligt ook nog een taak om alle verschillende werkwijzen 

voor monitoring te harmoniseren. Hoe wordt wat precies 

gemeten, op welke manier, hoe lang, hoe kan zo worden 

gemonitord dat de uitkomsten betekenis hebben in het 

licht van eerdere monitoring? Het zou een stap voorwaarts 

zijn als de uitvoerende partijen de monitoringdata 

algemeen toegankelijk kunnen maken, en hun aanpak en 

interpretaties extern kunnen laten toetsen, bijvoorbeeld 

aan de hand van wetenschappelijke publicaties. Ik merk  



> Nieuwe spelregels
Er is gemor over deze ingrepen die haaks staan op de 

eerdere ideeën, maar kennelijk is de consensus dat er nu 

echt een andere weg moet worden ingeslagen zo groot 

geworden, dat de Waddengemeenschap de ongelukkige 

interventies van de landelijke politiek toch accepteert. 

De kern van Win-win en het Wad en de commissie-Meijer 

blijft bij de belangrijkste spelers en betrokkenen overeind: 

het idee dat dit de nieuwe spelregels voor de Wadden 

moeten zijn. 

In terugblik is vast te stellen dat een paar ontwikkelingen 

hebben geholpen die spelregels geaccepteerd te krijgen. 

De natuurorganisaties realiseren zich dat natuur ervaren, 

beleefd en ten dele ook ‘gebruikt’ moet kunnen worden 

om blijvende steun voor natuurbeleid te behouden. 

Het idee van de natuurgebruiksruimte waarbinnen de 

cumulatieve effecten van alle activiteiten moeten blijven 

biedt hiervoor houvast. 

In procedures wordt duidelijk dat Natura2000 het 

juridische kader biedt om (via vergunningverlening) de 

natuurgrenzen te respecteren. De eerdere schok van het 

zogeheten kokkel-arrest, een zaak aangespannen door 

De Wilde Kokkels, doet bedrijven beseffen dat er iets 

wezenlijks is veranderd: ondernemen in de Waddennatuur 

mag gewoon geen schade meer veroorzaken – daar komt 

het in wezen op neer. Deze juridische basis gaf en geeft 

natuur- en milieuorganisaties en andere belanghebbenden 

een ‘bottom-line’: als het niet lukt via overleg en onder-

handeling verder te komen, de wettelijke positie biedt in 

elk geval minimaal een bepaalde bescherming. 

En tenslotte blijken overleg- en onderhandelingsprocessen, 

zoals het OOG (Overlegorgaan Olie en Gas) en later Win-

win en het Wad nieuwe mogelijkheden voor het verenigen 

van natuurbehoud én economische ontwikkeling te leveren: 

een échte dialoog die rekening houdt met alle belangen 

kan tot oplossingen leiden die vooraf niet goed denkbaar 

zijn. 

Maar wat in de jaren na Win-win en het Wad en de 

commissie-Meijer ook wel duidelijk begint te worden, is dat 

de ‘besturing’ verandert. 

De eerste tekenen daarvan worden al zichtbaar als 

het kabinet expliciet de ideeën uit het Meijer-rapport 

over beleid, strategie en besturing afwijst. Op zoveel 

bestuurlijke vernieuwing is de toenmalige minister van 

bestuurlijke vernieuwing kennelijk niet berekend. Waar de 

commissie-Meijer nog een sterke strategische bemoeienis 

op rijksniveau bepleit, met uitvoering en beheer op 

regionaal niveau, trekt het rijk juist een ander spoor: de 

besturing van de Waddenzee wordt verder losgelaten en 

gedecentraliseerd. 

Het interessante is nu dat dit, in tegenstelling tot wat velen 

destijds dachten (de schrijvers van dit stuk incluis), tot het 

oppakken van verantwoordelijkheden lijkt te leiden, en tot 

mogelijkheden de governance op nieuwe leest te schoeien. 
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de visie van…

Martijn de Jong | Coalitie Wadden Natuurlijk

hollandse kaas? Of gaan de Haagse hopjes domineren?

Een normaal gerecht heeft een naam en een recept. Juist 

als veel koks in de vorm van een “samenwerkingsagenda 

beheer”  in de pot roeren, is dit belangrijk. Ik ben erg 

benieuwd welk recept gevolgd gaat worden. Wordt het 

een gezamenlijk kookproces van rijk en regio, met delicate 

smaken als gevolg, zoals in Vlaanderen is ontwikkeld in de  

vorm van Regionale Landschappen? Of ontstaat er een  

Hollandse stamppot, waarin de internationale waarden 

op dezelfde manier worden aangestampt als lokale 

belangen?  En wordt het recept na afloop alsnog 

opgeschreven, zoals het federale Duitsland zijn topnatuur 

op rijksniveau omschrijft en beschermt door middel van 

Großschutzgebiete en Nationale Naturlandschaften? 

Wat het ook wordt, ik pleit voor een duidelijke naam van 

het gerecht. In een recente motie verzoekt de Tweede 

Kamer de regering om “er voor te zorgen dat, in overleg 

met de provincies, de toeristenbranche, ondernemers, 

terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties een 

sterk merk met bijbehorende standaard voor nationale 

parken ‘nieuwe stijl’ wordt ontwikkeld”. Dat lijkt me een 

prima aanleiding om gezamenlijk te gaan werken aan 

de ontwikkeling van het sterke merk “Werelderfgoed 

Waddenzee”.

Martijn de Jong is inhoudelijk medewerker van de Coalitie 

Wadden Natuurlijk, en eerder o.a. mede-oprichter van De 

Wilde Kokkels en Stichting WAD. 
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Een verfijnd gerecht of een oer-Hollandse 
stamppot?
Wie zich verdiept in 65 jaar Waddenzeebeleid ontdekt 

al snel dat lange periodes van continuïteit, of stilstand, 

worden afgewisseld met schokgolven waarna alles anders 

is. Het rapport van de Commissie-Meijer, maar ook van de 

Commissie-Mazure, zijn hier voorbeelden van.

Er is echter een schokgolf, of beter nog komeetinslag, die 

aan het Waddengebied is voorbijgegaan. En dat is het 

aantreden van staatssecretaris Bleker, nu vier jaar geleden. 

Zo zijn de prille afspraken rond het mosselconvenant, en 

het bijbehorende budget, intact gelaten. De stofwolken 

in de vorm van de decentralisatie van het natuurbeleid 

hebben de Waddenzee echter wel bereikt. 

Terwijl op het vasteland het stof optrekt, en langzaam 

duidelijk wordt hoe de provincies het natuurbeleid gaan  

bepalen en betalen, is dit op het Wad nog lang niet het  

geval. Het ministerie van EZ behoudt met zijn recente 

“natuurambitie grote wateren” een sturende rol. 

Tegelijkertijd zijn de meeste verantwoordelijkheden 

en geldstromen voor natuur al wel van rijk naar regio 

overgebracht.

Deze onvoltooide decentralisatie zorgt er voor dat er nu 

misschien wel meer partijen dan ooit medeverantwoordelijk 

zijn voor de Waddenzee. Het aantal ingrediënten in de 

bestuurlijke spaghetti is toegenomen, maar de smaak van  

het gerecht is nog niet bepaald. Wordt het een mengsel  

van Groningse mosterd, Friese kruidkoek en Noord-



Naast (interne) verslagen en notities, algemene websites, websites van betrokken 

organisaties en specifieke en goed gedocumenteerde websites als  

http://www.waddenzee.nl/ zijn met name de volgende bronnen met name te noemen: 

Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie-Meijer) – Ruimte voor de Wadden; 2004. 

(Rapport en achtergrondmateriaal: 

http://www.waddenzee.nl/Adviesgroep_Waddenzeebeleid.655.0.html)

Commissie-Mazure - Rapport van de Waddenzeecommissie (Commissie-Mazure); 1974  

(http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/3711/rapport-van-de-

waddenzeecommissie.pdf) 

Hardin, Garret – The Tragedy of the Commons, Science, 1968 

(http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243) 

IMSA, Irene van der Linde – De Slag om de Waddenzee; 2008 

http://www.imsa.nl/uploads/WaddenBoek.pdf 

Kumar, R. and A.K. Pattnaik (2012) Chilika – An Integrated Management Planning 

Framework for Conservation and Wise Use. New Delhi: Wetlands International – South Asia 

and Bhubaneswar: Chilika Development Authority.

MER aardgaswinning Waddenzeegebied, 2005 

(http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Energie/pdf/H5.pdf) 

Ostrom, Elinor (2009) Beyond Markets and states: Polycentric Governance of Complex 

Economic Systems. Prize lecture

Ostrom, Elinor (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 

Action. Cambridge University Press

Poteete, Amy R.; Marco A. Janssen, Elinor Ostrom (2010) Working Together: Collective 

Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice. Princeton and Oxford: Princeton 

University Press

Programma Naar een Rijke Waddenzee (http://www.rijkewaddenzee.nl/) 

Raad voor de Wadden – Natuurlijk gezag; een bestuurlijk model voor de 

Waddenzee; 2005 (http://www.raadvoordewadden.nl/fileadmin/inhoud/pdf/adviezen_

ned/2005/200505__Natuurlijk_Gezag.pdf) 

Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee; RCW 2014.

 

Werelderfgoed Waddenzee: http://www.waddensea-worldheritage.org/nl

58 59

Wadden onder de waterspiegel

Geraadpleegde bronnen



Colofon 

Dit boekje is samengesteld om 10 jaar na het ‘Win-win en het Wad’-project en de Adviesgroep Waddenzeebeleid 
(commissie-Meijer) terug te blikken en vooruit te blikken: wat is er gebeurd, waar staan we nu, wat is nog nodig?

tekst
Jan Paul van Soest
M.m.v. Kim Nackenhorst, Tammo Oegema (IMSA) en Heleen van Soest

fotografie
KarakterBeeld / Kristi Jungcurt en Walther Walraven, Groningen (pag 6, 12, 18, 22, 34, 40, 46, 52, 56)
Jan Huneman, Terschelling (omslag, pag 11, 16, 32, 55)
Jelmer Jeuring, Groningen (pag 49, 51)
Emile Koning, Groningen (pag 45)
Marketing Groningen (pag 29, 43)
Jan Paul van Soest, Klarenbeek (pag 30)
WaLTER, ‘t Horntje Texel, (pag 20, 26, 38, 43, 44, 49)

concept en vormgeving
StudioTW / Tineke Wieringa en Daniël Koning, Groningen

druk
Het Grafisch Huis, Groningen

De Gemeynt Coöperatie u.a.
Elsbosweg 53
7381 BJ Klarenbeek
T 055 301 26 92
www.gemeynt.nl

IMSA Amsterdam
KNSM-Laan 65
1019 LB Amsterdam
T 020 578 76 00
www.imsa.nl

60

© december 2014 De Gemeynt Coöperatie u.a. / IMSA Amsterdam

Deze uitgave is mogelijk gemaakt met financiële steun
van de Nederlande Aardolie Maatschappij (NAM).
De inhoud is geheel voor rekening van de auteurs. 


