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De Raad voor de Wadden is een onafhankelijk adviescollege dat in 2003 bij wet 
is ingesteld. De Raad heeft tot taak de regering, de Eerste en de Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal en de bij het Waddengebied behorende provincies en 
gemeenten te adviseren over aangelegenheden die van algemeen belang zijn 
voor het Waddengebied.

Het Waddengebied heeft een bijzondere status. De Waddenzee is het grootste 
aaneengesloten natuurgebied in Nederland, terwijl de internationale Wadden-
zee op Europees en mondiaal niveau een van de belangrijkste wetlands is. Het 
Waddengebied is ook wat cultuurhistorische waarden en economische belangen 
betreft een waardevol gebied. 

Uitgangspunt voor de adviezen van de Raad is dat de Waddenzee natuurgebied 
is. Binnen de randvoorwaarden van deze functie kiest de Raad voor een integ-
rale gebiedsgerichte benadering, waarbij de verschillende belangen die in het 
Waddengebied spelen, worden afgewogen.
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Op 20 mei jl. heeft de Raad voor de Wadden op verzoek van de Minister van 
VROM het advies ‘Visie en focus Waddenfonds’ vastgesteld. Daarin wordt 
geadviseerd om via een programmatische aanpak te komen tot een meer 
gerichte besteding van het Waddenfonds. De voorgestelde programma’s zijn:

1  natuurlijk Waddengebied
2  identiteit Waddengebied
3  leefbaar Waddengebied
4  veilig Waddengebied
5  duurzame energie

In het advies is per programma beknopt de stand van zaken en het streef-
beeld per 2030 weergegeven. Daarbij is geput uit een uitgebreide beschrij-
ving van de stand van zaken en het streefbeeld die in dit achtergrondrapport 
zijn opgenomen. 

De beschrijving van de stand van zaken heeft grotendeels plaatsgevonden op 
basis van de op dit moment beschikbare kennis via literatuuronderzoek. Aan-
vullend hierop heeft de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Raad 
de huidige economische situatie van het Waddengebied beschreven.

De streefbeelden zijn opgesteld aan de hand van de hoofddoelstelling, de 
subdoelstellingen en het ontwikkelingsperspectief uit de pkb Derde Nota 
Waddenzee met gebruikmaking van relevante beleidsrapporten (zoals het 
door het Regionaal College Waddengebied opgestelde Beheer- en Ontwikke-
lingsplan Waddengebied) en eerder uitgebrachte adviezen van de Raad.

Het achtergrondrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, zijnde de vijf program-
ma’s die door de Raad zijn voorgesteld. Per hoofdstuk wordt een uitgebreide 
beschrijving van de huidige stand van zaken en het streefbeeld per 2030 ge-
geven. De opzet en de redactie van de hoofdstukken is niet gelijk van aard; 
dit heeft te maken met het feit dat er verschillende auteurs aan gewerkt heb-
ben, alsmede de verscheidenheid in de programma’s zelf. 

inleiding



natuurlijk Waddengebied

1 Natuurlijk systeem Waddenzee

1.1 Ontstaansgeschiedenis van de Wadden
De energie waardoor de ‘Wadden’ als gebied na de laatste ijstijd werden 
gevormd, is afkomstig van de zon, de wind en het getij. De zon zorgde voor 
uitdroging van zand dat door de wind via de lucht kon worden getranspor-
teerd, terwijl windgolven en waterstroming het deeltjestransport onder water 
voor hun rekening namen. Zo ontstond geleidelijk aan een complex patroon 
van strandwallen, kwelders en droogvallende platen doorsneden door geulen 
en prielen. Dit landschap vormt de basis voor de ecosystemen zoals we die 
kennen. De situatie was echter niet stabiel. In de periode van 10.000 jaar ge-

leden tot heden (figuur 1) is het gebied sterk veranderd, eerst onder invloed 
van natuurlijke processen en later ook door menselijk ingrijpen. Aanvankelijk 
(7000 jaar geleden) bestond er helemaal geen Waddengebied. De strandwal 
vormde de verdediging van het vasteland, zoals we die nu nog kennen van 
Noord- en Zuid-Holland. Rond 5000 jaar geleden begint in het oosten de 
vorming van een duidelijk uitgestrekt getijdengebied dat zijn maximale uit-
breiding bereikt rond de Middeleeuwen (1000 – 800 jaar geleden). Het begrip 
‘Waddenzee’ kan daarmee historisch dus niet eenduidig worden omschreven. 
We hebben te maken met een gebied dat in de loop van de tijd zeer sterk 
veranderde, eerst onder invloed van natuurlijke processen en daarna mede 
onder invloed van de mens.

figuur 1: De ontwikkeling van Nederland over een periode van circa 7000 geleden tot aan de Middeleeuwen. (Bron: Zagwijn (1986) in Louters & Gerritsen, 1994)
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De invloed van de bovengenoemde drie energiebronnen (zon, wind en getij) 
gaat veel verder dan alleen de vorming van het basislandschap. Deze ener-
giebronnen voeden ook het biologisch functioneren van het ecosysteem.

Het huidige Waddengebied is een van de meest natuurlijke gebieden van 
Nederland dat in de basis nog functioneert als een natuurlijk systeem 
dat geregeerd wordt door natuurlijke krachten, waarbij de grootschalige 
natuurlijke processen nog steeds sturend zijn voor de landschapsontwikke-
ling. De kern van het systeem wordt gevormd door de natuurlijke fysische 
en biologische processen. De Waddenzee verandert onder invloed van deze 
natuurlijke processen continu.

1.2 Sturende processen
Op een tijdschaal van decennia tot eeuwen is vooral de morfologische 
dynamiek sturend voor de ontwikkeling van ecosystemen. In de natuurlijke 

processen zit een zekere rangorde; grootschalige natuurlijke processen zijn 
bepalend voor kleinschalige processen. De ecologische ontwikkeling volgt 
de morfologische ontwikkeling, waarbij op een aantal plekken de interactie/
terugkoppeling sterk is (kwelders, Wadplaten, duinen). Naarmate de be-
schouwde tijdschalen korter worden en de te beschouwen gebieden kleiner, 
wordt de wisselwerking tussen morfologie en ecologie sterker. Deze tijd- en 
ruimteschalenbenadering ten aanzien van de morfodynamiek heeft voorals-
nog met name betrekking op de droge delen van het Waddengebied.
In het complexe ecosysteem is een aantal (hydro)morfologische en biologi-
sche processen en factoren sturend voor de ontwikkeling van morfologische 
patronen, ecotopen en de uiteindelijke soortendiversiteit van het Waddenge-
bied. Sturende abiotische processen worden gevormd door de getijdegebon-
den transporten van water, opgeloste stoffen en sediment en de windgebon-
den transporten van zand en stof. Daarnaast hebben biologische processen 
als bodemomwoeling (bioturbatie door organismen), de groei van rifvor-
mende organismen (mosselen, Sabellaria, oesters), de sedimentstabiliseer-

ders (bodembewonende diatomeeën, bacteriën, 
schimmels en zeegras) en bodemdestabiliseerders 
(bodemvissen, krabben, garnalen en bodembewo-
nende wormen en slijkgarnalen) een invloed op de 
uiteindelijke vorm van de morfologische structuren. 
Bepalende grote structurerende elementen worden 
gevormd door de droogvallende platen, kwelders, 
mosselbanken en zeegrasvelden.
Processen die de soortenstructuur verder reguleren 
worden gevormd door de kringlopen en fluctuaties 
in de hoeveelheden fytoplankton, zoöplankton, 
microfytobenthos, zeegras, bodemfauna en vissen. 
De belangrijkste randvoorwaarden voor primaire 
productie zijn de aanwezigheid van licht en nutri-
enten.

figuur 2: Voedselweb van de Sylt-Rømø baai. De belang-
rijkste soorten staan aangegeven (bron: Baird, Asmus & 
Asmus, 2004). n
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Voor de biotische natuur is de werking van het voedselweb van cruciaal 
belang (zie figuur 2). De basis van het voedselweb wordt gevormd door twee 
bronnen van organisch materiaal. Ten eerste de lokale primaire producenten 
waarvan in de Waddenzee de in het water en op de droogvallende platen 
levende micro-organismen de belangrijksten zijn. Een tweede bron wordt 
gevormd door het lokaal ontstaan van dood organisch materiaal uit afgestor-
ven organismen en door de aanvoer van detritus (dood organisch materiaal) 
vanuit de kustzone. Het op de primaire productie gebaseerde voedselweb 
wordt gevormd door algengrazende organismen (herbivoren), de carnivoren 
en bovenaan in het voedselweb de toppredatoren. De ontwikkeling van het 
fytoplankton en de bodemfauna sturen voor een groot deel de ontwikkelingen 
van de carnivoren en de toppredatoren. Daarom is deze voedselwebbena-
dering van belang voor het soortgericht beheer van het natte Wad (Baird, 
Asmus & Asmus, 2004).

1.3 Sleutelfactoren
Sleutelfactoren in het functioneren van de Waddenzee zijn: 
1)  de grote eenheden natuur met daarin verschillende habitats, van belang  
 voor de biodiversiteit, waaronder de huidige oppervlakte met permanent  
 onder water staande geulen en zandbanken, de met laag water droogval- 
 lende Wadplaten, de kwelders en de duinen;
2)  ruimtelijke samenhang tussen de habitats door transport van voedings- 
 stoffen, sediment en organismen;
3)  biobouwers: soorten die een sterke wisselwerking met hun omgeving  
 hebben en een goede leefomgeving voor zichzelf én anderen creëren;  
 micro-algen, mosselen, zeegras, kweldergras, helm, biestarwegras;
4)  biobrekers: soorten die het sediment destabiliseren, doordat ze het  
 Wadoppervlak verruwen. Hierdoor wordt de turbulentie aan de bodem  
 sterker, wat de resuspensie van het sediment bevorderd;
5)  interacties tussen soorten die complexe netwerken of voedselwebben  
 vormen en daarmee ook invloed uitoefenen op de morfologische details  
 van het systeem.

De verschillende habitattypen op het natte en droge 
Wad zijn door onderlinge sedimentuitwisseling met 
elkaar verbonden, waarbij sommige biologische 
structuurbepalende eenheden (kweldervegetaties, 
duinvegetaties, zeegrasbestanden en mosselbanken) 
een belangrijke rol spelen. Ook de tegenkrachten van 
de biobrekers spelen hierbij een rol. Ze beïnvloeden 
hun omgeving actief en bepalen hiermee mede de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor zichzelf en andere 
soorten. Op de eilanden zorgen biestarwegras en 
helm voor het vastleggen van zand uit zee en de 
vorming van duinen, waarin vervolgens een zoetwa-
terbel kan ontstaan met zoet-zoutovergangen tussen 
duin en brede kwelder. Op de Wadplaten zorgt de 
vorming van bodembewonende micro-algen, schelp-

dierbanken en zeegrasvelden (op korte, seizoenale tijdschaal) voor het stabi-
liseren van sediment en voor het bevorderen van de aangroei onder normale 
weerscondities. Hiermee beïnvloeden ze lokaal en tijdelijk het doorzicht van 
de waterkolom en dus ook de lokale primaire productie positief. De biogene 
structuren zorgen voor beschutting voor grote hoeveelheden planten en 
dieren, die op hun beurt voedsel vormen voor dieren van hogere trofische ni-
veaus. Zo kunnen de biogene structuren ook een effect hebben op het lokale 
voedselweb. Ter illustratie zie figuur 3; de onderlinge samenhang tussen de 
verschillende geomorfologische eenheden en biogene structuren leidt tot het 
volgende ruimtelijk beeld van vasteland via Wadgeul tot Noordzeestrand. Bij 
rustig weer vindt in het gebied netto sedimentatie plaats. Tijdens stormcon-
dities eroderen duinen, kwelders, slibvlaktes en zeegrasvelden, waarna dit 
sediment door de Wadgeul afgevoerd wordt en weer wordt herverdeeld over 
het gebied. Op de hoge kwelder wordt tijdens storm tevens zand van strand 
en duinen afgezet door inbraakdelta’s.

2 Probleemanalyse en stand van zaken Waddennatuur

Door grootschalige fysieke waterstaatkundige ingrepen in het verleden is 
de Waddenzee verkleind en is de kustlijn vastgelegd. Natuurlijke proces-
sen zijn beteugeld en de samenhang en interactie tussen geomorfologische 
eenheden is in veel gevallen verbroken. Veel habitats zijn in areaal verkleind, 
overgangsmilieus zijn veelal verdwenen en de (karakteristieke) biodiversiteit 
is sterk achteruit gegaan. Deze grote waterstaatkundige ingrepen hebben 
effect op het ecologisch functioneren. Een nieuw morfologisch evenwicht is 
nog niet bereikt (Essink et al., 2005). Tevens hebben verschillende mense-
lijke activiteiten een verder negatief effect op de natuurlijke werking van het 
ecosysteem en zijn natuurwaarden, zoals visserij, eutrofiëring, baggeren, 
exotenintroductie, havenactiviteiten, toerisme, delfstoffenwinning en defen-
sieoefeningen. De Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW) constateerde reeds 
dat op veel punten de natuurkwaliteiten in de afgelopen jaren teruggelopen 

figuur 3: Zonering van (sub)habitats in de Waddenzee van dijk tot strand – 
verleden (opgesteld door H. Olff, Rijksuniversiteit Groningen (2009)).
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zijn. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de 
natuurkwaliteit (als indicator die wordt gebruikt als maat voor de resterende 
biodiversiteit in de huidige situatie ten opzichte van die in een natuurlijk 
systeem) in de Waddenzee ongeveer de helft is van die in een natuurlijke 
situatie. 
Hieronder wordt aan de hand van de belangrijkste ecosysteemonderdelen en 
enkele belangrijke Waddengerelateerde aspecten de stand van zaken van de 
Waddennatuur weergegeven, het betreft de onderdelen: kwelders, duinen, 
zoet-zoutovergangen, natte Wad, water, voedselweb, klimaat en exoten.

2.1 Kwelders
In de Waddenzee ligt verreweg het grootste areaal aaneengesloten kwelders 
van Europa. ‘Goede’ kwelders stellen eisen aan de minimale grootte, van-
wege de kwetsbaarheid van kleine locaties, het behoud van de biodiversiteit 
en om verjonging door cyclische ontwikkeling mogelijk te maken (Dijkema et 
al., 2007). De ontwikkeling van kwelders hangt sterk samen met processen in 
aangrenzende gebieden (voormalige dijkaanleg, kustbeheer eilanden).

In vergelijking met de historische referentie is het areaal vastelandskwelders 
bijzonder laag. Het areaal is in de loop der eeuwen sterk afgenomen door 
inpolderingen en het ‘rechttrekken’ van de kustlijn. Met dit rechttrekken ver-
dwenen hydrodynamisch gezien rustige, luwe inhammen, zoals de Zuiderzee 
en delen van de Lauwerszee. De kustlengte gemeten langs de dijk is sterk 
verkleind sinds 1200 (848 km), 1600 (676 km), 1900 (576 km), 1932 (278 
km) en 1969 (254 km). De Waddenzee is door deze inpolderingen en ‘coastal 
squeezing’ (zie 2.4 Natte Wad) vermoedelijk te smal geworden om langs de 
vastelandskust voldoende rust te hebben voor natuurlijke kweldervorming. 
Ook de geëxponeerde ligging en de afwezigheid van hoge Wadplaten spe-
len plaatselijk een rol bij de huidige afwezigheid van kwelders. Zo is in de 
westelijke Waddenzee weinig hooggelegen Wad overgebleven waarop nieuwe 
aanwas van kwelders plaats zou kunnen vinden.
Vóór de zeewerende dijk kunnen alleen door landaanwinning nieuwe kwelders 
ontstaan (Fryslân, Groningen). Dit lukt niet op plaatsen waar de golfactiviteit 
te hoog is (nabij de Eemshaven en delen van Noord-Holland). Het kleiige 
kweldertype langs het vasteland zou zonder de kwelderwerken nagenoeg niet 
meer in de Waddenzee voorkomen. De landaanwinning is vanuit het oor-
spronkelijke hoofdmotief (uitbreiding landbouwareaal) stopgezet, omdat het 
niet meer rendabel is. Om de kwelders te behouden voor de toekomst zijn 
daarom ingrepen in de vorm van onderhoud onvermijdelijk. Het totale kwel-
derareaal binnen de kwelderwerken is na 1980 toegenomen, met een forse 
groei in Fryslân, nagenoeg stabiel in Noord-Groningen en een geleidelijke 
afname in de Dollard.

Op de Waddeneilanden gaan de cyclische processen van opbouw en afslag, 
binnen de kaders van bestaande randvoorwaarden (stuifdijken), zo veel 
mogelijk hun gang. In de pionierzone bepalen de natuurlijke morfologische 
processen de opslibbingsbalans. Er is extra ruimte voor cyclische processen 

omdat het kwelderareaal op de eilanden ten oosten van het wantij van Ter-
schelling groter is dan de maatlat voor de areaalreferentie (KRW), als gevolg 
van de aanleg van de stuifdijken. 

Naast het areaal kwelders is de vegetatie van belang. Door successie veran-
dert de vegetatie van nature richting een climaxvegetatie bestaande uit een 
enkele soort, waardoor een soortenarme kweldervegetatie ontstaat. Hierdoor 
neemt tevens de biodiversiteit aan biotopen voor vogels en insecten af. Op 
diverse kwelders in de Waddenzee neemt de climaxvegetatie toe (veroude-
ring) als gevolg van autonome successie en het ontbreken van beweiding. 
Het basisproces dat veroudering veroorzaakt, is de opslibbing waardoor de 
vegetatie verandert naar achtereenvolgens een pionier-, midden- en oude 
kwelderzone. Deze ontwikkeling heeft de afgelopen 20 jaar geleid tot een 
sterke uitbreiding van eenzijdige climaxvegetaties met Zeekweek op zoute 
kwelders en met Riet en Kweek op brakke kwelders (Dollard). Ook op de 
(deels) natuurlijke eilandkwelders is de verruiging overheersend, doordat 
de aanwezigheid van stuifdijken heeft geleid tot een afname van de dyna-
miek en het blokkeren van rechtstreeks zandtransport vanaf de Noordzee via 
bijvoorbeeld ‘wash-overs’. Dynamiek leidt tot afwisseling in ruimte en tijd en 
daarmee tot een verhoging van de biodiversiteit.
Om de kwaliteit van de kwelders te behouden is de aanwezigheid van alle 
stadia uit de successiereeks en het optreden van bijbehorende processen 
wenselijk. Cyclisch beheer waarbij aanwas en afslag van kwelders elkaar 
afwisselen is een structurele oplossing. Op de eilanden kan het veroude-
ringsproces (deels) worden tegengegaan door verstuiving toe te laten, 
bijvoorbeeld door het (plaatselijk) verwijderen van de stuifdijken. Het kort 
houden van de vegetatie kan de ontwikkeling van een climaxvegetatie tevens 
vertragen (door ganzen en hazen) of kan die tegengaan (door beweiding met 
vee). Intensieve beweiding kan een kwelder in een jong stadium met weinig 
plantensoorten houden. De huidige economische ontwikkeling in de landbouw 
leidt tot een afnemende beweiding van kwelders.
(bronnen: Dijkema et al., 2007, Planbureau voor de Leefomgeving, 2008a, 
Oost & Lammerts, 2007).

2.2 Duinen
Voorheen (begin 20e eeuw) waren de duincomplexen mobiel en dynamisch. 
Wind en overstromend zeewater zorgde voor uitwisseling tussen strand, duin 
en kwelder. Met het oog op de kustverdediging werden de stuivende duinen 
vastgelegd met beplanting en door de aanleg van (kunstmatige) stuifdijken. 
Hiermee is de interactie (uitwisseling van water, sediment en nutriënten) 
tussen strand, duinen, kwelder en hoge Wadplaten grotendeels verdwenen. 
Gevolgen hiervan zijn dat stranden en duinen verouderen (climaxvegeta-
tie), duinen verdrogen en dynamische overgangsmilieus tussen strand, duin, 
kwelder en Wad verdwijnen en de biodiversiteit afneemt (Oost en Lammerts, 
2007). Zo is in de duinen door de vastlegging van het stuivende zand geen 
plaats meer voor grote insecten en daarmee zijn de grauwe klauwier en de 
tapuit respectievelijk verdwenen en sterk in aantal achteruitgegaan. Alleen n
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op de kop van de eilanden en de eilandstaarten waar nog dynamiek aanwezig 
is, verouderen de duinen en kwelders niet.
Atmosferische depositie van stikstof heeft hoogstwaarschijnlijk bijgedragen 
aan de versnelde successie in de duinen van de Waddeneilanden. Met name 
de droge duinen zijn mede hierdoor sterk vergrast. Alhoewel de depositie-
waarden verminderen, zullen deze habitats niet uit zichzelf verjongen.
Belangrijke typen zandduinen, zoals embryonale primaire duinen en de soor-
tenrijke duinvalleien zijn afwezig of staan onder druk. Ongeveer tweederde 
van de duinen in het trilaterale Waddenzeegebied bestaan uit ‘mid-successio-
nal’ vegetatietypen waarbij eutrofiëring geleid heeft tot dichte grasvegetaties. 
De meer open en soortenrijke grijze duinen en secundaire pioniervegetaties 
zijn (verder) verminderd/afgenomen. Hierdoor zijn sommige karakteristieke 
(roof)vogelsoorten behorend bij open duingebieden sterk in aantal afgeno-
men. 

Op de eilanden bestaan goede kansen voor herstel van de natuurlijke pro-
cessen en het herstel van de verbinding tussen Noordzee, strand, zeereep, 
duinen, kwelders en Waddenzee op met name de onbewoonde, buitendijkse 
delen. Er heeft reeds een verschuiving plaatsgevonden van duinversterking 
naar strand- en vooroeversuppleties. Dit leidt op een natuurlijke manier tot 
aangroei van de kust waarbij nieuwe duinsystemen kunnen ontstaan en waar 
de natuurlijke successie kans krijgt. Doordat een meer natuurlijke zeereep 
ruimte biedt voor verstuiving , slufter- en ‘wash over’-vorming, kan zand 
vanaf de Noordzee ook de hogere delen van de Waddeneilanden bereiken. Op 
deze wijze kunnen gebieden (deels) ook meegroeien met de zeespiegelstij-
ging.
Herstel van natuurlijke processen en dynamiek leidt dus tot verbetering 
van de ecologische kwaliteit van duinen en kwelders. Met het toestaan van 
natuurlijke dynamiek hebben gebieden met droge en natte pionierstadia zich 
reeds uitgebreid. De aanwezigheid van de stuifdijken verhinderen de vorming 
van natuurlijke duinen en duinvalleien achter de strandvlakte echter nog op 
veel plaatsen.
Het natuurbeheer in de duinen is gericht op het behoud of herstel van soor-
tenrijke ecosystemen, ecotopen met rode-lijstsoorten of specifieke biotopen 
voor zeldzame soorten.

2.3 Zoet-zoutovergangen
In het Waddengebied kwamen verschillende typen zoet-zoutovergangen voor. 
Zo waren er grootschalige dynamische typen die in open verbinding met de 
zee stonden (estuaria, lagunes) en kleinschalige landgebonden overgangen 
waarbij de zoet-zoutgradiënt soms maar een klein onderdeel vormde van een 
grootschalig, dynamisch systeem (kwelders, eilanden). Elk type overgang 
vervult bepaalde functies met een eigen waarde voor de Waddenzee, het 
achterland en de overgang zelf, waarbij niet elk type overgang van nature 
alle functies vervult.
In het huidige Waddengebied zijn veel van de voormalige zoet-zoutovergan-
gen verdwenen. De meeste werden gevormd door zoetwaterstromen van het 

vasteland. Met de aanleg van dijken is de voormalige natuurlijke zoetwater-
afvoer thans geconcentreerd op enkele kunstmatige uitwateringslocaties als 
sluizen en gemalen. Hiermee is de Waddenzee bijna volledig afgesloten van 
het binnenland en kan het proces van uitwisseling van water, sediment, nutri-
enten en organismen niet meer plaatsvinden. Met het verlies van natuurlijke 
zoet-zoutovergangen met geleidelijke gradiënten van land-water, zoet-zout, 
zand-slib is er een natuurlijk biotoop van de Waddenzee verdwenen en daar-
mee een aantal karakteristieke soorten en levensgemeenschappen. Zo heeft 
het onmogelijk maken van vismigratie een negatief effect op de visstand in 
zowel de Waddenzee als het binnenland, bijvoorbeeld voor spiering, paling 
en driedoornige stekelbaars. De afstand tussen de verschillende overgangen 
(estuaria) is nu zo groot, dat larven van brakwaterinvertebraten (ongewervel-
den) niet meer tussen verschillende overgangen kunnen migreren, waardoor 
de overleving van soorten onder druk komt te staan. 

Alleen op de eilanden bevinden zich nog enkele kleinschalige natuurlijke 
zoet-zoutovergangen. Het Eems-estuarium is de enige grootschalige zoet-
zoutovergang langs de vastelandskust. Deze is echter incompleet en sterk 
veranderd door bedijkingen, verdiepingen, havenaanleg en andere mense-
lijke activiteiten. Ze hebben geresulteerd in significante veranderingen in 
de breedte-diepte-verhouding, getij-amplitude, landinwaartse getij-invloed, 
stroomsnelheid en in een afname van kwelders en getijdeplaten. Ook is de 
input van nutriënten en milieugevaarlijke/vervuilende stoffen groot. Deze 
morfologische veranderingen hebben negatieve effecten op de biologische 
componenten. Op het vasteland zijn echte, natuurlijke zoet-zoutovergangen 
met uitwatering van zoet water naar het Wad niet meer aanwezig. 

De mogelijkheden voor herstel van zoet-zoutovergangen met een hoge mate 
van natuurlijkheid zijn op het vasteland beperkt, doordat bodemdaling en wa-
terpeilverlaging binnendijks een natuurlijke aansluiting van zoet binnendijks 
met zout buitendijks water veelal onmogelijk maakt. 

2.4 Natte Wad

Wadplaten
In de overgangszone tussen de kwelders en de diepere delen liggen de 
Wadplaten. De platen hebben een belangrijke functie als opgroeigebied voor 
jonge vis (kraam- en kinderkamerfunctie), vormen het leefgebied van veel 
bodemdieren zoals Wadpieren, kokkels en mossels en zijn belangrijke foera-
geergebieden voor vogels. 
Door de veelvuldige, successieve bedijkingen van kwelders en binnenzeeën 
en de landwaarts migrerende eilanden is er een zgn. ‘coastal squeeze’ op-
getreden: de Waddenzee tussen eilanden en vasteland is smaller geworden. 
Dit is vooral ten koste gegaan van het areaal slibrijke getijdeplaten langs 
het vasteland. Daarnaast heeft deze verkleining ertoe geleid dat er minder 
slib afgezet kan worden langs de vastelandskust, waardoor er een verlies 
aan fijnkorrelig sediment is opgetreden (Dellwig et al., 2000 in Essink et al., n
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2005). Dit verlies aan slibrijke Wadplaten en fijn materiaal gaat gepaard 
met het verlies van de hiervan afhankelijke flora en fauna. Zo worden deze  
milieus als belangrijke vestigingsplaatsen beschouwd voor jonge schelpdieren 
(Essink et al., 2005). De Wadplaten staan verder onder druk van de bodem-
beroerende visserij (schelpdieren, garnalen).

Schelpdieren
Schelpdierbanken vormen een voedselbron voor vogels en bieden onderdak 
aan allerlei planten en dieren in de Waddenzee. De oppervlakte aan litorale 
mosselbanken in de Waddenzee bedroeg in 1976 bijna 4.200 ha (Planbu-
reau voor de Leefomgeving, 2008a). De meeste litorale mosselbanken zijn 
verdwenen (tot ca. 200 ha) in de periode 1988-1991 na een periode met 
intensieve visserij in combinatie met een lage zaadval (spatfall) en moge-
lijk ook weersinvloeden (storm). De (bodemberoerende) visserij is sterk 
geïntensiveerd de afgelopen eeuwen, wat heeft geleid tot habitataantasting 
met langdurige en moeilijk omkeerbare effecten op de geschiktheid van de 
Wadbodem voor de zaadval van (met name) schelpdieren. Met het verdwij-
nen van de banken, verdwijnen ook andere structuren en soorten, dat tevens 
effect heeft op de hoeveelheid zwevende stof (als gevolg van afname van de 
filtreercapaciteit). Maatregelen om het areaal natuurlijk ontwikkelende litorale 
mosselbanken te vergroten zijn succesvol geweest, het herstel gaat echter 
langzaam. Het heeft wel 10 jaar geduurd voor er een gedeeltelijk herstel 
tot ca. 2.000 ha aan stabiele litorale mosselbanken is bereikt (Essink et al., 
2005). De tegenvallende aangroei is mede te wijten aan het uitblijven van 
strenge winters in de laatste tien jaar.
In 2007 bedroeg het areaal 1.866 ha (Meesters et al., 2008 in Planbureau 
voor de Leefomgeving, 2008b). Hiervan bevindt ca. 1.500 ha zich in de oos-
telijke Waddenzee, in de westelijke Waddenzee bevinden zich slechts enkele 
honderden hectares. Het herstel van de litorale mosselbanken wordt toege-
schreven aan het verbod op de mosselzaadvisserij op de getijdeplaten (Ens 
et al., 2005 in Essink et al., 2005). 
In de Nederlandse Waddenzee zijn aanzienlijke gebieden met sublitorale 
mosselbanken aanwezig. Deze natuurlijke sublitorale banken worden inten-
sief geëxploiteerd voor mosselzaad, waardoor de meeste mossels niet ouder 
worden dan 2 jaar. De dichtheid van jonge schelpdieren loopt sinds 1990 
terug (Essink et al., 2005).
Voor wat betreft overige schelpdieren kent het nonnetje een sterke achter-
uitgang sinds de jaren ’90 (90% in de westelijke Waddenzee) en laat ook de 
zaadval van de kokkel, ondanks een grote jaarlijkse variatie, achteruitgang 
zien. De wulk is uitgestorven in de Waddenzee en het kustgebied.

Zeegrasbestanden
Zeegrasvelden kennen een dichte begroeiing met een stabiliserende werking; 
ze bieden bescherming tegen erosie, bevorderen sedimentatie en remmen de 
golfactiviteit. Ook hebben ze een belangrijke functie als voedselbron, schuil- 
of fourageerplaats voor verschillende soorten met name kleine organismen, 
die weer als voedsel dienen voor de hogere trofische niveaus. De grote 

zeegrasvelden, die tot 1930 in de Nederlandse Waddenzee voorkwamen, zijn 
vrijwel verdwenen. De vermoedelijke oorzaak hiervan is een combinatie van 
een verslechterde waterkwaliteit, ziekte en de veranderde hydromorfologi-
sche toestand in de Waddenzee als gevolg van de aanleg van de Afsluitdijk 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2008a). Meer algemeen geldt dat de 
verzanding van de Waddenzee, als gevolg van de versterkte hydrodynamiek 
(door de progressieve bedijkingen in combinatie met de stijgende zeespie-
gel) een negatieve invloed heeft gehad op de ontwikkeling van zeegrasvel-
den (Flemming, 2002 en Dellwig et al., 2000). Ook de combinatie van deze 
versterkte hydrodynamiek met eutrofiëring verklaart mogelijk de sterke 
afname in zeegrasvelden in de Nederlandse Waddenzee (Essink et al., 2005). 
Daarnaast is ook het verdwijnen van de vele spuilocaties voor zoetwater in de 
Waddenzee ten koste gegaan van het ontstaan en de vitaliteit van zeegras-
velden, aangezien deze het beste gedijen onder iets minder zoute (brakke) 
condities.
Meer dan 80% van de huidige zeegrasvelden bevindt zich in de noordelijke 
Waddenzee (Duitsland, Denemarken) (Essink et al., 2005). Het gebied tussen 
Den Helder en de Elbe heeft vanaf 1960 een voortdurende vermindering in 
aantal en areaal zeegrasvelden gekend. Momenteel is er minder dan 30 ha 
zeegrasveld met een bedekking van meer dan 5% aanwezig in de Waddenzee 
en Eems-Dollard tezamen (Kartering 2008, www.zeegras.nl). 
In de Waddenzee en Eems-Dollard blijken de perspectieven voor groot en 
klein zeegras erg beperkt te zijn (Planbureau voor de Leefomgeving, 2008b). 
Baggerwerken, kustonderhoud en schelpdiervisserij verstoren de bodem en 
vertroebelen het water, dit belemmert onder meer de terugkeer van zeegras 
(en schelpdierbanken). De klimaatverandering met een verwachte toename 
in golf- en stormactiviteit en een versneld stijgende zeespiegel, zullen de 
condities voor zeegrasontwikkelingen waarschijnlijk verslechteren. Het herstel 
van continu zoetwaterafstroom langs de kust, vermindering van de eutrofi-
ering en het herstel van intergetijde mosselbanken zou deze verslechtering 
deels teniet kunnen doen (Essink et al., 2005).

In vergelijking met figuur 3, waarin de natuurlijke situatie met een grote 
afwisseling van habitats (mosselbanken, zeegrasvelden en slibrijke platen) is 
weergegeven, heeft de huidige degradatie van het bodemecosysteem van de 
Waddenzee geleid tot een overwegend uniforme zandplaat van geul tot hoge 
slibvlakte (zie figuur 4), waarin de afwisseling in habitats sterk is verminderd. 
Zo is de afgelopen decennia bijvoorbeeld 55% van geschikt foerageergebied 
(schelpdierbanken) op droogvallende Wadplaten verdwenen, terwijl tegelij-
kertijd het aantal kanoeten met 42% is gedaald (Kraan et al., 2009). 
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figuur 3: Zonering van (sub)habitats in de Waddenzee van dijk tot strand – verleden 
(opgesteld door H. Olff, Rijksuniversiteit Groningen (2009)).

figuur 4: Zonering van (sub)habitats in de Waddenzee van dijk tot strand (situatie rond 
2000), (opgesteld door H. Olff, Rijksuniversiteit Groningen (2009)).

2.5 Water

Lichtklimaat
De basis van het voedselweb wordt gevormd door primaire producenten als 
fytoplankton en microfytobenthos. Primaire productie wordt beperkt door 
licht en nutriënten. De lichtsterkte in het water hangt in ondiepe troebele 
systemen als de Waddenzee vooral af van de hoeveelheid slib die in suspen-
sie is in het water.
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de troebelheid van het water in de 
westelijke Waddenzee hoger is dan vroeger door een grotere hoeveelheid 
zwevend slib. De waarden in 2000 zijn het 2- tot 3-voudige van de achter 
grondconcentraties. Een belangrijke factor was hierbij de aanleg van de Af-
sluitdijk, die een verandering van de hydraulische karakteristieken

(getijverschil, verandering van de verdeling van maxi-
male en minimale stroomsnelheden) teweegbracht. 
Voor de aanleg van deze dijk werden in het gebied 
van de huidige Waddenzee en het noordelijk deel van 
het IJsselmeer uitgestrekte zeegrasvelden (9.000 
– 15.000 ha) aangetroffen tot op een diepte van 
maximaal 2 meter beneden gemiddeld zeeniveau (De 
Jonge et al., 1996b). De verspreiding van de toen-
malige zeegrasbestanden (De Jonge & Ruiter, 1996) 
indiceert een aanzienlijk lager gehalte aan zwevend 
materiaal dan daarna is gemeten (Van den Hoek et 
al., 1979, De Jonge & De Jong, 1992). De troebelheid 
van de westelijke Waddenzee wordt verder sterk be-
invloed door de aanvoer van slib vanuit het kustwater 
en in mindere mate door windgolfgedreven erosie en 
sedimentatieprocessen. Het lichtklimaat van het wa-
ter in de westelijke Waddenzee lijkt in de vorige eeuw 
gemiddeld verslechterd te zijn als gevolg van de 
speciedumpingen in de Nederlandse kustzone. Deze 
dumpingen worden op haar beurt deels gestuurd door 
de omvang van de zoetwaterafvoeren van de grote 
rivieren. Het probleem lijkt niet het terugstorten van 
dit slib in zee, maar het feit dat het slib geconcen-
treerd wordt gestort op één punt in de kust terwijl we 
mogen aannemen dat het slib oorspronkelijk afkom-
stig is uit een brede zone langs de kust. De opera-
tionele slibaccumulatiemechanismen overheersen 
kennelijk de lokale dispersiemechanismen, waardoor 
het slib langs de kust gemiddeld vooral noordwaarts 
wordt getransporteerd. Opmerkelijk is dat het 
transport van dit slib kennelijk grotendeels langs de 
bodem plaatsvindt.

De troebelheid in de oostelijke Waddenzee wordt vooral veroorzaakt door 
windgolfgedreven erosie- en sedimentatieprocessen. Voor de oostelijke Wad-
denzee kunnen over de mate van vertroebeling echter geen goede uitspra-
ken worden gedaan, omdat onderzoeksresultaten nauwelijks voorhanden 
zijn.

Het lichtklimaat in het Eems-estuarium is de vorige eeuw sterk verslechterd 
door de grote hoeveelheden zwevend slib. Voor het Eems-estuarium is vast-
gesteld dat in het estuarium zelf de concentraties zwevend materiaal 2 tot 3 
maal zo hoog zijn als in de vijftiger jaren terwijl het troebelingsmaximum op 
de rivier bijna het tienvoudige is van de vijftiger jaren (De Jonge en De Jong, 
2002). Aangetoond is (Talke et al., 2007) dat de morfologische veranderin-
gen in de rivier de Eems (verdiepingen en kanaliseringen) debet zijn aan de 
hydraulische veranderingen die in het troebelingsmaximum de slibaccumula-
tie hebben versterkt, met bovenstaand gevolg. n
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Recent speelt in de Waddenzee zelf het verminderd areaal aan slibvangers 
als mosselbanken, zeegrasvelden, kwelders ook een rol, naast activiteiten 
die zowel in de Waddenzee, het Eems-estuarium als de Noordzee plaatsvin-
den, zoals bodemberoering, baggerwerk (zie kader), schelpenwinning, werk 
aan de Maasvlakte en zandsuppleties.

Eutrofiëring en vervuiling
De belangrijkste aanvoerroutes van verontreinigingen in de Waddenzee zijn 
het Kanaal en de stroomgebieden van Rijn, Maas en Schelde. Via de kust-
zone komen deze verontreinigingen ook in de Waddenzee terecht. Verder 
komen verontreinigingen via het IJsselmeer en de Eems in de Waddenzee 
terecht. De bijdrage vanuit zoetwaterspuien (2%) naar het Waddengebied 
is relatief gering (VenW, 2007 in Planbureau voor de Leefomgeving 2008b). 
De belangrijkste bronnen van verontreiniging zijn atmosferische depositie, 
scheepvaart, rioolwaterzuiveringsinstallaties, verkeer en landbouw (Planbu-
reau voor de Leefomgeving, 2008b). Een groot deel van de verontreinigin-
gen is afkomstig van bronnen uit het buitenland (meer dan 80%). Interna-
tionaal en Europees zijn afspraken gemaakt om maatregelen te nemen voor 
een verbetering van de waterkwaliteit van zee- en binnenwater1. Ondanks 
het huidige (internationale) beleid om de negatieve effecten van verontrei-
nigende stoffen en een overmaat aan nutriënten te voorkomen of terug te 
dringen, doen zich op de Waddenzee nog steeds schadelijke effecten voor 

door hoge concentraties nutriënten (Van Beusekom et al., 2005 in Planbureau 
voor de Leefomgeving 2008b).
Het hele getijdengebied van de Waddenzee kan beschouwd worden als een 
‘eutrofiërings-probleemgebied’ met nutriëntenconcentraties die 3 tot 5 maal 
hoger zijn dan voor de industrialisatie. De fytoplanktonproductie is hoger dan 
de natuurlijke achtergrondwaarde (Essink et al., 2005). De oostelijke (Neder-
landse) Waddenzee wordt als een hotspot beschouwd. De nutriënten stik-
stof en fosfaat komen van nature in de Waddenzee voor, maar een geringe 
verhoging van de concentratie nutriënten (stikstof en fosfaat) leidt onder 
gunstige lichtcondities tot een overmatige algenbloei. Als gevolg daarvan 
treedt zuurstofgebrek en sterfte van bodemleven en vissen op. Daarnaast 
kan overmatige algenbloei bij een ongunstige verhouding N/P giftig zijn. Aan 
de andere kant zijn suspensie- en depositfeeders van meer voedsel voorzien 
door de eutrofiëring. Of een verdere reductie in nutriëntenaanvoer uiteinde-
lijk zal leiden tot voedseltekorten voor de topsoorten is onduidelijk door de 
vele alternatieve routes in het voedselweb.
De nutriëntenwaarden zijn sinds 1985 dalende en ook de fytoplankton-bio-
massa-hoeveelheden zijn dalende in de meeste delen van de Waddenzee. 
De beleidsmaatregelen lijken ten aanzien van de concentraties stikstof en 
fosfaat succesvol te zijn. De rivieren voeren minder van deze nutriënten aan. 
De concentratie fosfaat is sterk gedaald, maar de concentratie stikstof slechts 
licht, doordat de rivieren nog te hoge concentraties stikstof aanvoeren (Ze-
venboom et al., 2003, Witmer et al., 2004, Bakker, 2007 in Planbureau voor 
de Leefomgeving, 2008a). Tussen de oostelijke en de westelijke Waddenzee 
bestaan duidelijke verschillen, zo is de hoeveelheid stikstof in het oostelijk 
deel van de Waddenzee tweemaal zo hoog als in het westelijk deel en zijn er 
aanwijzingen dat fosfor in de westelijke Waddenzee reeds limiterend is (Phi-
lippart et al., 2007 en Kuipers & van Noort, 2008).
Er zijn meer verontreinigende stoffen met een groot negatief effect op de na-
tuur, zoals PAK’s, PCB’s, TBT, metalen en nieuwe stoffen als brandvertragers 
en geneesmiddelen. Concentraties van diverse van deze verontreinigende 
stoffen nemen af, maar niet over de gehele linie (Planbureau voor de Leefom-
geving, 2008b). 

De waterkwaliteit van de Waddenzee voldoet niet aan de KRW-normen voor 
een goede ecologische toestand. Om deze normen te halen zijn verdere 
concentratiereducties van stikstof en fosfaat in de Waddenzee noodzakelijk. 
Interessant te vermelden is overigens dat het waargenomen herstel van 
zeegrasbestanden in de Duitse Waddenzee samen viel met een zeer lage 

Baggeren en storten 
Initieel baggerwerk en onderhoudsbaggerwerk van geulen leidt tot een 
verstoring van de ‘steady state’ (dynamisch evenwicht) tussen het drie-
dimensionale stroomsnelheidsveld van de oscillerende waterbeweging en 
de morfologie van het systeem, waardoor de erosie – sedimentatiecyclus 
wordt verstoord. Dit uit zich in een tijdelijke toename van de concen-
traties zwevend materiaal. De tijdschaal van tijdelijk is onbekend maar 
minder dan een jaar. Aangezien de vloedstroom energierijker is dan 
de ebstroom zullen verstoringen nabij een zeegat (in buitendelta en/of 
binnendelta) een ruimtelijk grotere verstoring leveren dan de uitvoering 
van baggeractiviteiten meer stroomopwaarts binnen dat systeem. 
Het is algemeen bekend en ook geaccepteerd dat bij stortingen van 
baggerspecie het grootste deel van het materiaal binnen relatief korte 
tijd weer van de dumpplaats is verdwenen. Het materiaal raakt, onder 
invloed van windgolven en getijstromingen, opnieuw in suspensie en 
wordt via de waterkolom en/of via bodemgebonden transporten wegge-
voerd naar andere plaatsen. Die processen nemen nogal wat tijd, waar-
door het gehele proces van het dumpen van baggerspecie bijdraagt aan 
de vertroebeling van het water. Dumpingen vinden op uitgebreide schaal 
plaats en dragen dus ook op uitgebreide schaal bij aan de toegenomen 
troebelheid van onze kustwateren. De effecten ervan kunnen tot op zeer 
grote afstand van de dumpplaatsen worden gemeten (De Jonge 1983, 
De Jonge & De Jong, 2002, Talke et al., 2007).

1 Nationaal: beperking van lozingen op zee (ontheffingen Wet Verontreiniging Oppervlaktewater,  
 Wet Verontreiniging Zeewater en Mijnbouwwet). Voor lozingen vanaf land zijn de belangrijkste  
 instrumenten de Wet Milieubeheer (uitgevoerd door VROM, provincies en gemeenten), de Wet  
 Verontreiniging Oppervlaktewater (uitgevoerd door VenW, provincies en gemeenten), rioolwa- 
 terzuivering (uitgevoerd door Rioolwater Zuiveringsschappen) en het mestbeleid (uitgevoerd door  
 LNV). Internationaal: MARPOL, 1973/78 en OSPAR, 1992. Europees: Kaderrichtlijn Water. Verder  
 heeft de Europese Commissie richtlijnen opgesteld om PCB’s, PAK’s, TBT, nitraat en de vervuiling  
 door zeeschepen terug te dringen.
 Grensoverschrijdende actieplannen: het Rijn Actieplan (1987), Rijn 2020 (2001), het Maasverdrag  
 (1994, van kracht geworden 1 december 2006) en het Scheldeverdrag (1994, opgevolgd door een  
 nieuw verdrag in 2002).n
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hoeveelheid stikstof. Voor verdere terugdringing van verontreiniging en eu-
trofiëring kan niet volstaan worden met maatregelen op Waddenzeeniveau. 
Zelfs nationale maatregelen zullen niet voldoen. Een internationale aanpak is 
derhalve vereist.

2.6 Voedselweb
De toename van slib en voedingsstoffen in het water heeft geleid tot be-
paalde zichtbare verschuivingen in het voedselweb en vice versa. De concen-
traties zwevend materiaal in delen van de Waddenzee en het Eems-estuarium 
zijn zodanig hoog dat vooral het lichtklimaat nu groeibeperkend is geworden 
voor het fytoplankton. Ook de eutrofiëring is van invloed op de primaire 
productie, doordat een toename van de hoeveelheid voedingsstoffen leidt tot 
een toename van de primaire productie en verschuivingen in de soortensa-
menstelling van het fytoplankton. Fytoplankton staat aan de basis van het 
ecosysteem en is sturend voor een groot deel van de ontwikkelingen bovenin 
het voedselweb. De schelpdierbanken en zeegrasvelden zijn grotendeels ver-
dwenen, het voedselweb wordt gedomineerd door grazers als tweekleppigen 

figuur 5: De structuur van een marien voedselweb kan worden vernietigd door syste-
matisch de grootste individuën uit het systeem te vissen (“fishing down the food web”; 
blauwe pijl), Wat tenslotte overblijft is een verschraald en versimpeld systeem van pre-
datoren waarbij uiteindelijk hele kleine vissoorten en macroplankton zoals kwallen over 
blijven. In de Noordzee en de Waddenzee heeft een groot deel van deze op visgrootte 
gebaseerde selectie zich inmiddels voltrokken. Haaien, roggen, gepen en makrelen zijn 
grotendeels verdwenen (Pauly  & MacLean, 2003 in Oost & Lammerts, 2007).

en copepoden (herbivoren), wormen en garnalen (detritus-eters) en enkele 
van hun predatoren (sommige vissoorten, sommige vogelsoorten) (Baird, D., 
Asmus, H., Asmus, R., 2004). Met het verdwijnen van de soorten die zorgden 
voor een bepaalde biogene structuur in de Waddenzee (biobouwers) verdwe-
nen ook de planten en dieren die leven in hun beschutting.
Door overexploitatie en habitataantasting laten meerdere Wadsoorten een 
achteruitgang zien. Zo zijn veel van de toppredatoren van het Wad verdwe-
nen of achteruit gegaan, met name vissen en vogels. De biodiversiteit van de 
vissen, en de kwantiteit van veel vissoorten is tot een minimum gezakt en de 
kinderkamerfunctie is tegenwoordig vrijwel nihil. Het voedselweb lijkt versim-
peld en incompleet in vergelijking met vroeger.

Vissen
De Waddenzee is voor een groot aantal vissen een zeer belangrijk gebied, dit 
is namelijk de plek waar hun larven opgroeien tot jonge vis. Andere vissoor-
ten verblijven hun hele leven in de Waddenzee. De kwantiteit en biodiversiteit 
van veel vissoorten is de laatste jaren tot het minimum gezakt. De kinderka-
merfunctie is sterk afgenomen, bijvoorbeeld voor schol. 

Zoogdieren
De populaties van de gewone zeehond en de grijze zeehond zijn de laatste 
twintig jaar sterk gegroeid, van 650 dieren in 1990 naar ruim 5.800 in 2005. 
Ondanks het zeehondenvirus, dat in 1988 en in 2002 leidde tot een halvering 
van de populatie zeehonden, is de populatie goed hersteld. De bruinvis wordt 
sporadisch gesignaleerd, verwacht wordt dat deze soort weer in opmars is 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2008b).
 
Vogels
De Waddenzee is met zijn 4.500 km2 aan getijdengebied met aangrenzende 
kwelders en polders langs de Noordzeekust van Nederland, Duitsland en 
Denemarken, een van ‘s werelds belangrijkste wetlands voor trekkende 
watervogels, en verreweg het belangrijkste gebied voor pleisterende, ruiende 
en overwinterende watervogels langs de Oost-Atlantische vliegroute. De Wad-
denzee behoort tevens tot de belangrijkste broedgebieden voor kustbroedvo-
gels in West-Europa.

In het algemeen geldt dat sinds 1990 de wormenetende vogelsoorten in 
aantal zijn toegenomen, terwijl het aantal schelpdierenetende vogelsoorten 
sterk schommelt en weer op het niveau van 1990 zit. Deze veranderingen 
zijn een aanwijzing voor grote verschuivingen in de voedselbestanden (vooral 
schelpdieren) in de Waddenzee (Van Roomen et al., 2006 in Planbureau voor 
de Leefomgeving, 2008b). Plantenetende vogels doen het goed, onder meer 
door de hoge primaire productie/fytoplankton-biomassa-hoeveelheden.

Trekvogels: Bij 44 populaties van 34 soorten zijn de aantallen dermate hoog 
dat de internationale Waddenzee kan worden beschouwd als een onmisbare 
(en vaak de belangrijkste) halteplaats tijdens de trek dan wel het belang- n
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rijkste overwinterings- of ruigebied. Volgens de langetermijntrend (17 jaar) 
vertonen van de 34 soorten waarvoor de internationale Waddenzee een 
belangrijke halteplaats tijdens de trek is, 12 soorten een afname, 8 soorten 
een toename, zijn 11 soorten stabiel en vertonen 3 soorten fluctuerende 
aantallen. De oorzaken van de vastgestelde populatieafnames zijn niet bij 
alle soorten in detail bekend. Bij verschillende schelpdiereters (o.a. Eider, 
Scholekster, wellicht ook Kanoet en Zilvermeeuw) zijn er aanwijzingen dat 
de beschikbaarheid van voedsel in de afgelopen decennia is verslechterd, 
vermoedelijk veroorzaakt door visserij en weersomstandigheden (in dit geval 
door het ontbreken van koude winters). Relatief weinig soorten vertonen een 
opwaartse trend (Aalscholver, Lepelaar en Brandgans). Over het algemeen 
geldt dat verschillende trends in aantallen trekvogels voor het Nederlandse 
deel van de Waddenzee positief uitvallen ten opzichte van andere delen van 
de Waddenzee, dit geldt bijvoorbeeld voor de Bonte Strandloper, Wulp, Ture-
luur, Goudplevier en Kemphaan. In het Nederlandse deel van de Waddenzee 
laten (volgens de langetermijntrend) 4 soorten een afname zien, namelijk de 
Zwarte Ruiter, Zilvermeeuw, Scholekster en de Kluut. 15 soorten laten een 
matige of sterke toename zien, 11 soorten zijn stabiel en van 4 soorten is 
de trend onzeker (bronnen: Blew & Südbeck, 2005 en Reineking & Südbeck, 
2007).

Broedvogels: 10 van de 31 broedsoorten laten een significante toename 
(1991-2001) zien (sterkste groei; Aalscholver, Grote Mantelmeeuw, Lepelaar, 
Kleine Mantelmeeuw en Zwartkopmeeuw). 9 soorten laten een significante 
afname zien (1991-2001) (o.a. Bontbekplevier, Strandplevier, Kievit, Grutto, 
Visdief en Zilvermeeuw). De Bonte Strandloper en de Kemphaan lopen grote 
kans in de nabije toekomst als broedvogel in de Waddenzee te verdwijnen. 
Uit een vergelijking van trends voor 16 soorten die in de hele Waddenzee 
voorkomen, blijkt dat in het noordelijk deel van de Waddenzee de meeste 
soorten het beter doen dan in Nederland (en Nedersaksen). (O.a. Kluut, 
Zilvermeeuw, Blauwe Kiekendief, Scholekster, Kokmeeuw en Velduil doen het 
in Nederland (en Nedersaksen) slechter). Daarnaast heeft de Eider, die ten 
oosten van de Eemsmonding in slechts kleine aantallen broedt, sinds 1996 
een sterke afname laten zien in de Nederlandse Waddenzee.
In veel gevallen is niet geheel duidelijk welke oorzaken achter deze contras-
terende ontwikkelingen in de verschillende Waddenzeelanden schuil gaan; in 
ieder geval bij een aantal soorten is een grote rol voor de schelpdiervisserij 
aannemelijk, omdat juist daar grote verschillen in intensiteit en regulatie 
bestaan tussen de verschillende landen. Resultaten van onderzoek dat tot 
dusverre aan verschillende soorten is uitgevoerd heeft laten zien dat een 
aantal soorten onder druk staat van recreatie en andere menselijke ver-
storingsbronnen (Bontbekplevier en Strandplevier in de hele Waddenzee), 
schelpdiervisserij de voedselbeschikbaarheid van een aantal soorten negatief 
heeft beïnvloed (Eider, Scholekster en wellicht ook de Zilvermeeuw in Ne-
derland), habitatveranderingen mogelijk de Blauwe Kiekendief en de Velduil 
op de Nederlandse eilanden negatief in de kaart spelen en het predatierisico 
langs de vastelandskust is toegenomen. Dit laatste manifesteert zich vooral 
in Nederland (en Nedersaksen (Koffijberg et al., 2006)).

2.7 Klimaat
De klimaatverandering leidt tot een toename van de temperatuur en de preci-
pitatie en een stijging van de zeespiegel. Mogelijk worden we ook geconfron-
teerd met een toename van de golfhoogte en een hogere stormactiviteit. Een 
structurele temperatuurverhoging van het zeewater kan verandering teweeg-
brengen in het ecosysteem van de Waddenzee, de aangrenzende Noordzee-
kustzone en het vasteland. Dit geldt ook voor een afname van het aantal 
zeer strenge winters, toename van stormen en golfhoogten, veranderingen 
in de zeestroming, toename van de piekafvoer van rivierwater en verhoging 
van de zeespiegel (Planbureau voor de Leefomgeving, 2008b). De effecten 
van een stijgende zeespiegel komen bovenop de effecten van bodemdaling 
door gaswinning. De kusterosie (Noordzeekust) zal hier naar verwacht door 
toenemen. De kans bestaat dat beide processen samen sneller zullen verlo-
pen dan de natuurlijke opslibbing. In dat geval zal het areaal droogvallende 
platen afnemen en zullen platen minder lang droogvallen. Verkleining van het 
plaatareaal betekent een significante verandering in de primaire productie, 
een verandering in bodemleven en waarschijnlijk minder voedsel voor vogels 
die in de Waddenzee foerageren. Ook zouden kwelders kunnen eroderen 
of verdrinken. De effecten kunnen, naar verwacht, tot 2050 met suppleties 
worden tegengegaan, waardoor in ieder geval het uiterlijke karakter van de 
zandige, dynamische Waddenzeekust behouden kan blijven.
Mogelijke effecten van klimaatverandering op de ecologie kunnen zijn: ver-
schuivingen in de soortensamenstelling en het voedselweb, veranderende 
groeisnelheden, een vermindering in benthische biomassa en de aantallen 
vogels die hiervan leven (zie figuur 2, Voedselweb). Verwacht wordt dat de 
effecten van klimaatverandering op de ecologie tot 2050 klein zullen zijn (Es-
sink et al., 2005), maar feitelijk gezien zijn de precieze effecten nog onbe-
kend.

Het klimaatbestendig maken van de Waddenzee is gezien de huidige kwets-
bare toestand van de Waddennatuur noodzakelijk. Het risico bestaat dat de 
veerkracht onvoldoende is om de effecten van klimaatverandering op te van-
gen. Door te investeren in natuurontwikkeling kunnen natuurwaarden worden 
verhoogd en kan de Waddenzee robuuster gemaakt worden zodat klimaatver-
andering beter het hoofd kan worden geboden.

2.8 Exoten
Het aantal niet-inheemse soorten dat bekend is van de Noordzee en de Wad-
denzee stijgt snel. In 2007 was het aantal exoten opgelopen tot 184 (Van 
der Weijden et al., 2007). De meeste soorten komen van buiten Europa en 
zijn vermoedelijk in Nederland terechtgekomen via schelpdiertransporten en 
via scheepvaart, in ballastwater en als aangroei op scheepswanden (Gmelig 
Meyling en Gittenberger, 2006). Ook zijn er soorten binnengekomen via de 
reststroom van het zeewater langs onze kusten. De meeste nieuwe soorten 
leiden een onopvallend bestaan of blijven maar kort in leven en veroorzaken 
geen ernstige problemen. Enkele soorten breiden zich echter zo massaal uit 
dat ze inheemse soorten lijken te verdringen en ecosystemen veranderen. n
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Deze soorten worden invasieve soorten genoemd. Voorbeelden zijn de Japan-
se oester, de Amerikaanse zwaardschede en de druipzakpijp (Gmelig Meyling 
en Gittenberger, 2006). Zo verandert de Japanse oester het ecosysteem in 
de Waddenzee door de vorming van grote oesterbanken. De Japanse oester 
heeft, voorzover bekend, in Nederland geen natuurlijke vijanden. Vogels kun-
nen deze oesters bijna niet eten (m.u.v zilvermeeuwen). Op oesterbanken 
vormen de schelpen zeer scherpe rechtopstaande randen, waardoor deze 
gebieden voor de recreatie ongeschikt zijn. LNV is in 2008 een proef gestart 
waarbij Japanse oesters gecontroleerd en op kleine schaal geraapt worden 
voor consumptie.
Wanneer exoten zich eenmaal massaal verspreid hebben, is het meestal 
niet haalbaar deze ontwikkeling nog terug te draaien (Van der Weijden et 
al., 2005). Preventief beleid biedt meer perspectief. Mogelijkheden daarvoor 
zijn de regulering van de invoer van levend materiaal voor schelpdierkweek 
en aquacultuur, en de ontwikkeling van milieuvriendelijke antifouling voor 
scheepshuiden. Ook behandeling van ballastwater van schepen waarbij de 
organismen worden gedood is een effectieve maatregel. In de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) zijn in 2004 afspraken gemaakt om het pro-
bleem met ballastwater alsnog aan te pakken. Het IMO Ballastwaterverdrag 
zal pas over enkele jaren in werking treden. Ondertussen worden verschil-
lende methoden voor ballastwaterzuivering onderzocht. Een heel andere 
oplossing biedt het ontwerpen van schepen die zonder ballastwater kunnen 
varen. Gesteund door de innovatieregelingen van de overheid hebben enkele 
maritieme bedrijven het initiatief genomen zo’n schip te ontwerpen (VenW, 
2008a), (bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 2008b).

Aangezien soortenintroducties onomkeerbaar zijn en toenemen in de tijd, 
kan dit als een belangrijkere bedreiging worden gezien dan overexploitatie, 
eutrofiëring of vervuiling. Ongehinderde soortenintroductie in de Waddenzee 
zal leiden tot een regionale toename in soortenrijkdom en in een groeiende 
biotische overeenkomstigheid met andere kustsystemen. Daarnaast zou 
slechts één geïntroduceerde soort al kunnen leiden tot ernstige ecologische, 
economische schade of gezondheidsrisico’s. Van een groot aantal exoten zijn 
reeds permanente populaties aanwezig in de Waddenzee, waarvan sommige  
soorten invasief of potentieel invasief zijn. In de nabije toekomst zullen meer 
exoten de Waddenzee binnenkomen en zich permanent gaan vestigen. Door 
de goede mogelijkheden van natuurlijke en door menselijke activiteiten ver-
oorzaakte verspreiding van ‘non-native immigrants’ vergt het tegengaan van 
de verspreiding van ongewenste exoten een internationale aanpak (Essink et 
al., 2005).

 
3. Streefbeeld

3.1 Beschrijving streefbeeld
Voor een duurzame natuurontwikkeling op het schaalniveau van de hele 
Waddenzee is ingezet op herstel van de sturende processen en de interac-

ties tussen de (sub)habitats van het ecosysteem Waddenzee. Hiermee zijn 
de vereiste voorwaarden geschapen voor de bovenliggende (kleinschaliger) 
processen en onderdelen.

Watersystemen 
De hoeveelheid stikstof die de Waddenzee vanuit de Noordzee en de rivieren 
binnenkomt is teruggebracht tot 50% van die van 2005. Generieke maatre-
gelen en ontwikkelingen in de landbouw hebben ervoor gezorgd dat de aan-
voer van voedingsstoffen gestaag is afgenomen tot een niveau waarop geen 
sprake meer is van eutrofiëring. Ook de aanvoer van verontreinigende stoffen 
(PAK’s, PCB’s, TBT en metalen) is sterk verminderd op basis van een veel 
striktere naleving van internationale afspraken. De afname van het baggeren 
heeft ertoe geleid dat er minder verontreinigende stoffen vrijkomen uit slib.

Het Waddenzeewater is minder troebel geworden (toename doorzicht 75% 
en lokaal 100%). Onder meer door de vermindering van de effecten van 
baggerwerk en zandsuppleties met meer dan 50%, door vermindering van de 
bodemberoerende visserij en door het herstel van slibvangers als kwelders, 
zout-zoutovergangen en biobouwers. Mede hierdoor hebben de zeegras-
velden (300 ha), litorale mosselbanken (minimaal 5.000 ha) en sublitorale 
mosselbanken (5-10% van het oppervlak sublitoraal, dit komt overeen met 
ca. 10.000 – 20.000 ha) hun arealen uit kunnen breiden. De hervestiging en 
toename van de biobouwers vormde de basis van het herstel van de afwis-
seling van zandplaten en slibvlakten op de Wadplaten, waarmee tevens de 
mogelijkheden zijn geschapen voor een soortenrijk en compleet voedselweb. 

Het herstel van een compleet voedselweb heeft ook consequenties gehad 
voor de praktijk van de Waddenzeevisserij. Zo is de bodemberoerende vis-
serij geheel omgevormd naar een niet-bodemberoerende visserij, en heeft 
de opkomst van de geïntegreerde kleinschalige visserij gezorgd voor een veel 
grotere flexibiliteit in de visserij, zodat er niet alleen sprake is van een goede 
visstand, maar ook van een goed visbestand. Tevens is de bijvangst sterk 
verlaagd. Voor de andere toppredatoren uit het voedselweb, zeehond, bruin-
vis, ruwe haai, stekelrog, kabeljauw en bepaalde vogelsoorten is voldoende 
onverstoorde ruimte beschikbaar om te rusten, te kramen en te foerageren.

Uitgaande van de leefgebieden van vogel- en vissoorten die een deel van hun 
leven buiten de Waddenzee doorbrengen zijn er internationale samenwer-
kingsverbanden ontstaan, die het mogelijk maken om mensen en middelen in 
te zetten op plaatsen waar dit het meest gewenst/noodzakelijk is.

Overgangssystemen land-water
Op vrijwel alle punten waar zoet water wordt geloosd op de Waddenzee zijn 
inmiddels de kansen benut om binnendijks dan wel buitendijks zoet-zout-
overgangen in te richten, waarmee de doelstelling van minimaal 1 overgang 
per kombergingsgebied ruim is gehaald. Afhankelijk van de mogelijkheden 
ter plekke zijn enkele of meerdere functies per overgang gerealiseerd, varië- n
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rend van vispassage tot complete brakwaterlevensgemeenschappen, waarbij 
per komberging alle functies zijn gerealiseerd die van belang zijn voor het 
functioneren van het ecosysteem Waddenzee. In de oostelijke helft van de 
Afsluitdijk is aan de IJsselmeerkant een zoet-zoutovergang gerealiseerd (in 
combinatie met energiewinning ‘blue energy’ uit zoet en zout water).

Met instemming van de eilander bevolking is de samenhang tussen de 
systeemonderdelen hersteld en is de natuurlijke uitwisseling van sediment 
tussen Noordzee, eilanden en Waddenzee weer sturend voor de landschaps-
ontwikkeling op de buitendijkse delen van de eilanden. Stuifdijken op de ei-
landen zijn plaatselijk verwijderd, waardoor natuurlijke processen weer voor 
aanvoer van sediment vanuit zee naar de buitendijkse delen van de eilan-
den zorgen. Het vergrote areaal vastlandskwelders heeft ook hier geleid tot 
vergroting van de uitwisselingsmogelijkheden. Deze inrichtingsmaatregelen 
bieden tevens kansen voor het meegroeien met de stijgende zeespiegel.
Het herstel van de verbinding tussen deze hoofdelementen, heeft geleid tot 
het herstel van de kenmerkende gradiënten en overgangshabitats, zoals 
zoet-zout-, nat-droog- en zand-slibgradiënten. Met het herstel van deze 
geleidelijke gradiënten is de biodiversiteit vergroot en de veerkracht van het 
systeem versterkt, waardoor de Waddenzee veerkrachtiger is gemaakt voor 
bedreigingen van buitenaf.

Landsystemen 
Langs de vastelandskust van Fryslân en Groningen is het areaal kwelders 
toegenomen tot 15.000 ha (inclusief 1.000 ha langs het westelijk deel van de 
Afsluitdijk). De kwelders zijn breed (gemiddeld tenminste een kilometer) en 
dragen bij aan het vastleggen van slib en het dempen van de golfenergie. De 
aanzienlijke breedte biedt, met behoud van de bijdrage van de kwelders aan 
de kustveiligheid, ruimte voor cyclische aangroei en erosie, die de biodiver-
siteit vergroten. Op de brede kwelders zijn langs de hele kust zoet-zoutover-
gangen en brakwaterzones ontstaan. 

De combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging heeft binnendijks ge-
leid tot een toename van zoute kwel. In samenhang met de doorwerking van 
klimaatverandering in de weersgesteldheid (hogere verdamping, afname be-
schikbaarheid van zoetwater afgewisseld met perioden met zware neerslag) 
heeft dit geleid tot een heroriëntatie van de landbouw in het kustgebied. 
Laaggelegen gronden zijn afgestoten of in gebruik genomen als extensief 
beweide zilte graslanden met de functiecombinaties extensieve landbouw, 
natuur en waterberging. Deze kleine binnendijks gelegen verzilte wateren 
versterken zowel de natuurlijke als de landschappelijke waarden van het 
vastelandskustgebied. 

Stadia van jonge naar oude systemen die kansen bieden aan zoveel mogelijk 
soorten organismen in duinen en op kwelders komen weer in ruime mate 
voor. Zo leidt de aanwezigheid van stuivende jonge duinen (25%) op de kop 

en de staart van de eilanden, alsmede plaatselijk in de zeereep, naast de 
vastgelegde oude duinen (75%), jonge kwelders (50%) en oude kwelders 
(50%) tot variatie en een grotere biodiversiteit (grauwe klauwier en tapuit in 
de duinen, brandgans en rotgans op de kwelder). Meer dynamiek en verjon-
ging in de duinen en op de kwelders is mogelijk geworden door het (deels) 
verwijderen van stuifdijken op de eilanden. Via inbraakdelta’s (1.000 ha) op 
de overgang van de kern en de staart van de eilanden wordt door stormen 
weer zand op de hoge kwelder gebracht. Op de eilanden hebben zich groene 
stranden ontwikkeld waar sediment wordt afgezet. Zowel in de duinen als op 
de kwelders zijn de habitats voor de verschillende broedende, rustende en 
foeragerende soorten voldoende groot en vrij van verstoring. Beweiding met 
vee speelt ook een belangrijke rol bij het handhaven/herstellen van de biodi-
versiteit in duinen en op kwelders.

3.2 Achtergrondinformatie en onderbouwing streefbeeld 
Voor het opstellen van het streefbeeld is in de eerste plaats gebruik gemaakt 
van de hoofddoelstelling, de subdoelstellingen en het ontwikkelingsperspec-
tief uit de pkb Derde Nota Waddenzee, evenals relevante adviezen van de 
Raad en beleidsrapporten (zoals het door het Regionaal College Waddenge-
bied voorbereide Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied). 
De belangrijkste doelstellingen ten aanzien van de Waddenzeenatuur zijn:

Pkb Derde Nota Waddenzee:
een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem, waarbij  

 natuurlijke processen leiden tot de kenmerkende biodiversiteit;
de natuurlijke dynamiek van de fysische processen in de Waddenzee,  

 op de Waddeneilanden en in de Noordzeekustzone wordt zo min mogelijk  
 beperkt, zodat zich nieuwe platen, geulen en jonge duin- en kustgebie- 
 den kunnen ontwikkelen; 

de waterkwaliteit is zodanig dat flora en fauna zich optimaal kunnen  
 ontwikkelen;

de flora en fauna zijn rijk, gevarieerd en in hoeveelheden aanwezig zoals  
 die ook voor de periode van eutrofiëring aanwezig waren;

het areaal meer natuurlijke kwelders is vergroot;
de verstoring van de bodem is zodanig beperkt dat ongestoorde na- 

 tuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden voorkomen. Het areaal aan  
 mosselbanken met een natuurlijke dichtheid en het areaal aan zeegras- 
 velden is vergroot;

zeezoogdieren, vissen en (trek)vogels zijn duurzaam verzekerd van vol- 
 doende voedsel en rust- en voortplantingsgebieden;

de vrije migratie van aquatische organismen tussen de Waddenzee en  
 het zoete binnenwater is gegarandeerd. Op meerdere plaatsen zijn zoet- 
 zoutgradiënten aanwezig. Bij de inrichting van nieuwe gradiënten is in  
 ieder geval aandacht besteed aan landschappelijke en recreatieve aspec- 
 ten;

in de meest extensief gebruikte delen van de Waddenzee, met name de  
 oostelijke Waddenzee, is de rust blijvend gewaarborgd;
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de Waddenzee blijft zo veel als mogelijk gevrijwaard van bedreigingen.  
 De  gevolgen van (mogelijke) bedreigingen voor de natuurwaarden in de  
 Waddenzee worden geminimaliseerd.

Beheer- en Ontwikkelingsplan:
de dynamische processen hebben zoveel mogelijk de ruimte;
de ecologische verbindingen met de aangrenzende gebieden zijn her- 

 steld;
de flora en fauna die bij het robuuste Waddensysteem horen, zijn rijk en  

 gevarieerd aanwezig en in hun voorwaarden voor voortbestaan is voor- 
 zien;

in voedsel, rust en voortplantingsgebieden voor de fauna is voorzien.
de waterkwaliteit is goed;
natuurlijke kwelders, mosselbanken en zeegrasvelden zijn in areaal ge- 

 groeid.

Adviezen van de Raad: 
De (brief)adviezen ‘Natuurlijk vissen op de Waddenzee’, ‘Zoet-zout, kansen 
voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied’, ‘Kaderrichtlijn 
Water’ en ‘Wadden en Klimaat’ zijn gebruikt voor het opstellen van het alge-
mene streefbeeld Natuur.

Voor de bepaling van de (gekwantificeerde) streefbeelden is verder gebruik 
gemaakt van expert-judgement ten aanzien van ecologische wenselijkheid én 
haalbaarheid op basis van de best beschikbare kennis en informatie over de 
onderwerpen die nu voorhanden is. Waar mogelijk is uitgegaan van gekwan-
tificeerde streefbeelden afkomstig uit regulier beleid (bijvoorbeeld KRW), 
waarop vervolgens een extra doelstelling is gezet die met inzet van het Wad-
denfonds bereikt zou kunnen worden. 
Hieronder volgt gedetailleerdere achtergrondinformatie, onderbouwing en 
verantwoording van de streefbeelden per onderwerp.

3.2.1 Watersystemen

Lichtklimaat in de Waddenzee
Een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van het eco-
systeem Waddenzee is de aanwezigheid van licht. De verbetering van het 
lichtklimaat in de Waddenzee richting de natuurlijke achtergrondwaarde is 
daarom een belangrijk speerpunt voor het programma ‘Natuurlijk Waddenge-
bied’.

Er zijn verschillende maatregelen ín en buíten de Waddenzee denkbaar die 
een positief effect op het lichtklimaat van het water in de Waddenzee kunnen 
hebben, zoals afbouw van de bodemberoerende visserij, vermindering van de 
noodzaak tot baggeren via havenspecialisatie, aangepaste veerboten, toepas-
sing van nieuwe technieken voor het baggeren en storten van baggerspecie 
of suppletiezand en uitbreiding van het areaal slibvangers. Over de precieze 












bijdrage van in- en externe factoren (activiteiten) aan de toename van de 
troebelheid bestaat nog onduidelijkheid, evenals over effecten van maatrege-
len gericht op de vermindering van deze troebelheid.
In dit verband spelen soorten die bijdragen tot de vorming van grootscha-
lige biogene structuren een rol vanwege hun vermogen om sediment vast te 
leggen en te stabiliseren. Door deze eigenschap hebben ‘biobouwers’ naar 
verwachting een troebelheid-verlagend effect op het water op en rondom hun 
standplaats, waardoor ze lokaal een bijdrage kunnen leveren aan de verbe-
tering van het lichtklimaat van het Waddenzeewater. Over de mogelijke rol 
die ze kunnen spelen bij het verhelderen van het water op Waddenzeeniveau 
bestaat geen duidelijkheid. Dit komt vooral doordat voor de biobouwers op 
het natte Wad geldt dat hun invangvermogen slechts lokaal en tijdelijk (sei-
zoenaal) van invloed zal zijn op de ecologie.

Herstelingrepen om de biobouwers op het natte Wad op grote schaal terug 
te krijgen, hebben tot nog toe beperkt succes gehad. Voor zeegrassen lijkt 
de huidige troebelheid van het water een beperkende factor te zijn (Van der 
Heide, 2007). Het lijkt erop dat de omgevingscondities van het systeem eerst 
drastisch verbeterd moeten worden voordat herstel optreedt en de biobou-
wers hun milieu voor zichzelf geschikt kunnen maken en houden met behulp 
van positieve terugkoppelingen. Er bestaat echter nog grote onduidelijkheid 
over de sterkte van de positieve terugkoppelingen van bijvoorbeeld zeegras-
velden en mosselbanken op zichzelf en op de rest van het systeem. Voor een 
adequate aanpak van deze problematiek via gerichte, effectieve maatregelen 
zal nader wetenschappelijk onderzoek duidelijk moeten maken welke in- en 
externe bronnen in welke mate invloed hebben op de helderheid van het 
water in de Waddenzee en of het veronderstelde positieve terugkoppelings-
mechanisme tussen biobouwers en de helderheid van het water een rol van 
betekenis kan spelen, zodat (gezamenlijke) effecten van een en ander op de 
structuur en het functioneren van het Waddenecosysteem duidelijk worden. 
Ook voor de kwantificering van de bijdrage van meer permanente sedimen-
tatieplaatsen voor slib als kwelders en zoet- zoutovergangen aan de verbete-
ring van het lichtklimaat is in dit verband nader onderzoek gewenst.

Op basis van de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken en voortschrij-
dend inzicht (en mogelijke andere onvoorziene ontwikkelingen ten aanzien 
van vertroebelingsactiviteiten) zal het streefbeeld ten aanzien van het door-
zicht in de Waddenzee (toename 75% en lokaal (ter plaatse van zeegrasvel-
den en mosselbanken) 100%) in de toekomst mogelijkerwijs naar boven toe 
bijgesteld kunnen worden. 

Biobouwers van het natte Wad
Biobouwers spelen, naast hun mogelijke rol voor het lichtklimaat, in ieder 
geval een belangrijke rol bij het natuurlijk functioneren van het Waddeneco-
systeem en voor de biodiversiteit, doordat ze geschikte leefgebieden vormen 
voor zichzelf en voor talrijke andere organismen en aan de basis staan van 
een complexere voedselwebstructuur. De pkb Derde Nota Waddenzee stelt n
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in het ontwikkelingsperspectief dat ‘de verstoring van de bodem zodanig 
beperkt is dat ongestoorde natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden voor-
komen. Het areaal mosselbanken met een natuurlijke dichtheid en het areaal 
zeegrasvelden is vergroot’.

Over hoeveelheden sublitorale mosselbanken is weinig meer bekend dan 
dat er aanzienlijke arealen van aanwezig zijn in de Nederlandse Waddenzee. 
Deze natuurlijke sublitorale banken worden intensief geëxploiteerd voor mos-
selzaad, waardoor de meeste mossels niet ouder worden dan 2 jaar (Essink 
et al., 2005). Een exact streefbeeld is door het ontbreken van actuele data 
over huidige aanwezige hoeveelheden moeilijk te geven. Op basis van gege-
vens van de huidige oppervlaktes waar op sublitorale mosselen gevist wordt 
en op basis van de voedselbeschikbaarheid, is een schatting gemaakt van 
een streefbeeld van 5 tot 10% van de totale oppervlakte van het sublitorale 
deel van de Waddenzee aan sublitorale mosselbanken in 2030 (ca. 10.000 - 
20.000 ha).

Ten aanzien van de arealen litorale mosselbanken zijn wel gedetailleerde data 
voorhanden. In 2007 bedroeg het areaal mosselbanken 1.866 ha. Op basis 
van het areaal aan litorale mosselbanken in 1976 (minimaal 4.183 ha) en op 
basis van gegevens over de huidige mate van herstel (van nagenoeg verdwe-
nen in 1990 tot het huidige 1.866 ha) wordt een areaal van minimaal 5.000 
ha in 2030 mogelijk geacht.
Als KRW-doel voor de Waddenzee en Eems-Dollard wordt gestreefd naar 
‘meer mosselbanken’. In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 
(VenW, 2008b) wordt dit nader gespecificeerd tot een streefoppervlak van 
2.000 tot 4.000 ha litorale mosselbanken voor het waterlichaam Waddenzee. 
In het aanwijzingsbesluit Waddenzee bestaat de instandhoudingsdoelstelling 
voor sublitorale (H1110) en droogvallende platen (H1140) uit het behoud van 
de oppervlakte en de verbetering van de kwaliteit. Hierbij wordt aangemerkt 
dat kansen voor de verbetering van de kwaliteit vooral gelegen zijn in het 
herstel van mosselbanken, bodemfauna en zeegrasvelden.

De grote zeegrasvelden die tot 1930 in de Waddenzee voorkwamen zijn 
vrijwel verdwenen. In de Waddenzee en de Eems-Dollard blijken de perspec-
tieven voor groot en klein Zeegras momenteel erg beperkt te zijn (Planbu-
reau voor de Leefomgeving, 2008b). Herontroductie-pogingen die de laatste 
20 jaar hebben plaatsgevonden zijn weinig succesvol gebleken. Momenteel 
is er minder dan 30 ha zeegrasveld met een bedekking van meer dan 5% 
aanwezig in de Waddenzee en Eems-Dollard tezamen (Kartering 2008, www.
zeegras.nl).
Het genoemde minimale areaal van 300 ha aan zeegrasvelden in de Wad-
denzee en Eems-Dollard is onder meer gebaseerd op de door De Jong et al. 
(2005) gemaakte kansenkaart op basis van factoren die van groot belang zijn 
voor het voorkomen van zeegras. Hieruit blijkt dat ca. 180 ha zeer geschikt 
en 265 ha met een kans van tussen 70 en 80% geschikt wordt geacht voor 
de groei van zeegras.

Het gekwantificeerde KRW-doel voor het areaal zeegras in het waterlichaam 
Waddenzee is 5% van het totale waterlichaam. Dit doel is echter vastgesteld 
op basis van de natuurlijke referentie, welke door de aanleg van dijken en 
met name de Afsluitdijk, niet als realistisch te beschouwen is.

Op basis van de uitkomsten van onder ‘Lichtklimaat in de Waddenzee’ ge-
noemde onderzoeken zullen de streefbeelden ten aanzien van de arealen bio-
bouwers als zeegras en (sub)litorale mosselbanken naar boven toe bijgesteld 
kunnen worden.

3.2.2 Overgangsystemen

Zoet-zoutovergangen
Voor de compleetheid van het natuurgebied en de versterking van de natuur-
waarden is de aanwezigheid van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied 
onmisbaar. Met het herstel van zoet-zoutovergangen wordt de biodiversiteit 
vergroot en zal het aantal karakteristieke flora- en faunasoorten en levens-
gemeenschappen toenemen. Herstel levert tevens een positieve bijdrage aan 
de doelstellingen van Natura 2000 en de KRW. Zoet-zoutovergangen kunnen 
tevens een functie vervullen als slibvanger en mogelijk een beperkte bijdrage 
leveren aan de klimaatbestendigheid van de kust, al moet voor de kwantifice-
ring van deze bijdragen nog nader onderzoek uitgevoerd worden. Daarnaast 
is het waarschijnlijk dat het herstel van zoet-zoutovergangen, die zorgen 
voor (periodiek) verlaagde zoutgehaltes in de Waddenzee, belangrijk is voor 
kieming en vestiging van zeegras.

In de pkb Derde Nota Waddenzee wordt gestreefd naar de realisatie van 
minimaal één natuurlijke zoet-zoutovergang per stroomgebied. Vanuit de 
KRW-doelen ligt er enkel een opgave voor de Eems-Dollard om de verbin-
ding tussen zee en zoet of brak binnenwater te herstellen ten gunste van 
de diadrome vissen (vissen die migreren tussen zoet en zout). Volgens het 
Beheerplan voor de Rijkwateren wordt echter in aanvulling hierop ook elders 
gewerkt aan het herstel van natuurlijke verbindingen voor trekvissen tussen 
Waddenzee en achterland. De maatregelen in de Waddenzee en Eems-Dollard 
zijn echter voornamelijk toegespitst op verbetering van de vispasseerbaar-
heid en niet op de overige functies die zoet-zoutovergangen kunnen vervul-
len.

In het Waddengebied kwamen verschillende typen zoet-zoutovergangen voor, 
waarbij elk type overgang bepaalde functies vervulde voor de Waddenzee, 
het achterland en/of de overgang zelf. Van nature vervult niet elk type over-
gang alle functies. Herstel van alle soorten functies kan daarom alleen wor-
den gerealiseerd door de inrichting van meerdere zoet-zoutovergangen. De 
bijdrage die functies van zoet-zoutovergangen leveren aan het functioneren 
van het ecosysteem Waddenzee zouden centraal moeten staan, zoals habitat 
voor soorten, kraamkamer, broed/foerageergebied, filterwerking, sediment-
transport, vismigratie (Raad voor de Wadden, 2008). Om deze reden is er n
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als streefbeeld voor gekozen om per kombergingsgebied alle functies die af-
hankelijk zijn van zoet-zoutovergangen op minimaal één locatie te herstellen. 
Afhankelijk van de mogelijkheden ter plekke zijn daartoe enkele of meerdere 
functies per overgang gerealiseerd, variërend van vispassages tot complete 
brakwaterlevensgemeenschappen.
                     
Kwelders
De pkb Derde Nota Waddenzee stelt in het ontwikkelingsperspectief dat het 
areaal meer natuurlijke kwelders is vergroot. Het ontwikkelingsperspectief uit 
de pkb is niet nader gekwantificeerd. De Natura 2000-doelstelling ten aanzien 
van kwelders (H1330) is het behoud van het huidige areaal en verbetering 
van de kwaliteit. Om een goede ecologische toestand volgens de maatlat voor 
de KRW te behalen is een areaal kwelders vereist van 15.000 ha (Van der 
Molen & Pot, 2007 in Planbureau voor de Leefomgeving, 2008b). Omdat de 
waterlichamen Waddenzee-vastelandskust en Eems-Dollard aangewezen zijn 
als ‘sterk veranderd’, dienen de kwelders hier volgens de KRW-systematiek 
slechts te voldoen aan het ‘goede ecologische potentieel’. Om dit te bereiken 
zouden de vastelandskwelders met 800 ha uitgebreid moeten worden tot 
4.000 ha. Het areaal kwelders in de Eems-Dollard (ca. 700 ha) is volgens 
deze systematiek reeds voldoende (maar het areaal neemt door afslag lang-
zaam af).

Momenteel bedraagt het totale kwelderareaal, inclusief pionierzone ca. 
10.000 ha in de Nederlandse Waddenzee en Eems-Dollard (zie tabel 1). 
Goede kwelders stellen eisen aan de minimale grootte. Een minimum areaal 
is noodzakelijk vanwege de kwetsbaarheid van kleine locaties, het behoud 
van de biodiversiteit en om verjonging door cyclische ontwikkelingen mogelijk 
te maken (Dijkema et al., 2007). Wanneer kwelders voldoende breed zijn, 
bieden ze goede mogelijkheden voor cyclische kwelderafslag en daarmee 
cyclische verjonging. Wanneer door plaatselijke kwelderafslag de kustlijn een 
grilliger karakter kan krijgen, ontstaan er hydrodynamisch luwe inhammen, 
waar natuurlijke aanwas weer bevorderd wordt. Tevens bieden brede kwel-
ders ruimte voor buitendijkse zoet-zoutovergangen. 
Als streefbeeld voor de hele Waddenzee en Eems-Dollard is derhalve gekozen 
voor 15.000 ha kwelders (inclusief pionierzone). Het areaal jonge/lage kwel-
der zal hiervoor bij voorkeur vergroot (meer dan verdubbeld) moeten wor-
den. Het areaal oude/hoge kwelders en pionierzone zal gelijk kunnen blijven, 
zodat de verhouding oude/jonge kwelder in het totale Waddengebied 50/50 
zal worden (zie tabel 1). Voor het behalen van het streefbeeld van 15.000 
ha zal ook vóór de Afsluitdijk in de komberging van het Marsdiep de ontwik-
keling van kwelders gerealiseerd moeten worden. In tabel 1 worden voor de 
kwelders de streefdoelen toegespitst c.q. onderverdeeld naar de verschillende 
kombergingsgebieden van de Nederlandse Waddenzee.

tabel 1: Oppervlak (ha) van huidige kwelderhabitats (2009) en het streefoppervlak in 
2030 in de Waddenzee per kombergingsgebied.

Pionierszone
Lage/jonge 

kwelder
Hoge/oude kwelder

2009 2030 2009 2030 2009 2030

Marsdiep 80 80 10 1000 60 60

Engelsmangat 120 120 90 320 320 320

Vliestroom 20 20 20 80 80 80

Borndiep 1030 1030 1090 2950 2950 2950

Friese Zeegat 510 510 420 1380 1380 1380

Huibertsgat 650 650 290 580 580 580

Westereems 70 70 360 390 390 390

Totaal 2480 2480 2280 6700 5760 5760

Opgesteld door H. Olff en J.P. Bakker (2009), Rijksuniversiteit Groningen.

Duinen
Door het vastleggen van de stuivende duinen op de eilanden middels de aan-
leg van stuifdijken en beplanting met bos zijn de duinsystemen (en achterlig-
gende kwelders) aan het verouderen. In de voorgestelde programmatische 
aanpak wordt gepleit voor (plaatselijk) herstel van de dynamische overgang 
tussen zee, duinen en kwelders door de uitwisseling van zand door wind- en 
zeegedreven zandtransport weer mogelijk te maken, wat zal leiden tot een 
verjonging van de duin-(en kwelder)systemen. Deze dynamische overgang 
kan onder meer hersteld worden door het plaatselijk verwijderen van stuif-
dijken en het toestaan van de ontwikkeling van inbraakdelta’s. Deze inbraak-
delta’s maakten in een natuurlijke situatie onderdeel uit van de Waddenei-
landen. Resten ervan zijn nog aanwezig en het systeem kan vrij makkelijk 
worden hersteld (Oost & Lammerts, 2007). Een verandering in de verhouding 
jonge/oude duinen van 15/85 naar 25/75 wordt als ambitieus streefbeeld 
haalbaar geacht, waarbij het totale areaal min of meer gelijk kan blijven. Het 
aantal hectares inbraakdelta zou verhoogd kunnen worden van de huidige 
250 ha naar ca. 1.000 ha in 2030. In tabel 2 worden de hierboven genoemde 
algemene streefbeelden toegespitst c.q. onderverdeeld naar de verschillende 
Nederlandse Waddeneilanden.

n
a
tu

u
rl

ij
k
 w

a
d

d
e
n

g
e
b

ie
d



4 Onderzoek en monitoring

Voor een doelgerichte en optimale uitvoering van maatregelen om het streef-
beeld te bereiken is nader onderzoek op een aantal terreinen zeer wenselijk. 
In dit verband wordt het benodigde onderzoek naar de verbeteringsmogelijk-
heden van het lichtklimaat van het Waddenzeewater in de vorige paragraaf 
reeds genoemd.
Verder bestaat over het functioneren van verschillende (sub)habitats, met 
name de interacties ertussen, ook nog veel onduidelijkheid. Modern na-
tuurbeheer heeft behoefte aan kennis over belangrijke processen voor het 
beschermen van individuele soorten (biodiversiteit), maar ook van de schaal 
waarop deze processen werken. Voor sommige soorten werken deze proces-
sen op de schaal van een hectare, voor andere soorten op de schaal van een 
komberging of nog groter. Daarom is naast kennis over het functioneren van 
systemen een indicatie nodig van oppervlakten van (sub)habitats om het hele 
scala van soorten te beschermen.
Voor een goed inzicht in het functioneren van het natuurlijke systeem Wad-
denzee is tenslotte ook behoefte aan integratie van kennis op verschillende 
vakgebieden als geomorfologie, ecologie, chemie en voedingsstoffenhuishou-
ding. Hierbij zijn korte termijn experimenten en langetermijn- en grootscha-
lige monitoring inzake interacties tussen habitats en vakgebieden onmisbaar. 
Bestaande monitoring is vaak kleinschalig, niet gegarandeerd langlopend en 
integreert interacties tussen verschillende habitats niet. Tevens ontbreekt het 
aan analyse van bestaande gegevens. Experimenten zijn vooral vergunning-
gericht, daardoor ad-hoc en kortdurend.
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Oppervlakte duinen in 2005 
(ha)

Oppervlakte duinen in 2030 
(ha)

Oud  Jong % Oud Jong %

Texel2 2430 435 18 0 2150 715 25 0

Vlieland3 1180 85 7 0 1050 450 30 200

Terschelling4 3360 555 17 0 2945 980 25 50

Ameland5 1815 185 10 50 1500 500 25 300

Schier’oog6 1040 235 22 200 950 320 25 400

Totaal 9825 1495 15 250 8595 2965 25.6 950

2  Geen inbraakdelta mogelijk
3  Extra ontwikkeling totaal oppervlakte mogelijk op de Vliehors en daarmee veel jong duin, 
 bestaande inbraakdelta wordt groter
4  Stuifdijk verwijderen bij paal 20 en ter hoogte van Cupido’s Polder
5  Kooioerd Stuifdijk doorbraak bij Neerlands Reid
6 Stuifdijk doorbraak bij paal 7-8 en 10w

tabel 2: Oppervlakte (ha) jonge en oude duinen en inbraakdelta op de Waddeneilanden 
in 2005 en het streefbeeld in 2030.
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1 Inleiding

De identiteit van een gebied wordt door een aantal factoren bepaald. In de 
eerste plaats is dat het landschap, maar daarnaast ook (het karakter van) 
zijn bewoners en hun geschiedenis. Hieronder volgt onder 2 een beschrijving 
van de stand van zaken met betrekking tot de identiteit van het Waddenge-
bied. Onder 3 staat het streefbeeld voor 2030. 

Opgemerkt zij dat in het kader van het Trilaterale Lancewadplan per gebied 
(zoals voor Nederland bijvoorbeeld Wieringen, Westergo en Fivelingo) en per 
eiland goede en uitgebreide beschrijvingen van de culturele en landschap-
pelijke identiteit van de gebieden zijn gemaakt. Deze zijn te vinden op www.
lancewadplan.org. 

2 Beschrijving stand van zaken

Het Waddengebied is een fysische regio langs het zuidoosten van de Noord-
zee en langs de randen van het Noordwest-Europese vasteland. Rond de 
Waddenzee als ondiepe kustzee is een Waddenlandschap ontstaan dat zich 
door een specifieke associatie van vormen van fysische en sociaal-culturele 
aard onderscheidt van zijn omgeving. De Waddenzee zelf wordt gekenmerkt 
door een zeer grote openheid, met zicht over het water en de zandbanken tot 
de eilanden en de Waddenkust in de verte.

De landschappelijke kwaliteit van een gebied, dus ook van het Waddenge-
bied, wordt gekenmerkt door stabiliteit en verandering. In het Waddenland-
schap zijn elementen terug te vinden die duizenden jaren oud zijn. Zo werden 
de eilanden gevormd in de laatste millennia van het Holoceen onder invloed 
van een dalende bodem en een stijgende zeespiegel. Al voor onze jaartelling 
begonnen mensen kunstmatige heuvels op te werpen van zoden van de kwel-
ders, aangevuld met huishoudelijk afval, de terpen en de wierden. Later is 
men begonnen land in te dijken en de zo ontstane polders gereed te maken 
voor de landbouw (Schroor 2008, p. 8-12). 

De Waddenzee heeft het aangrenzende kleigebied gevormd. Dit kleilandschap 
aan de vaste kust en de polder van Texel is bijzonder open van karakter. De 
akkerbouw is tot op heden de belangrijkste actor om het landschap open te 
houden. Tot 1500 is er in dit kleigebied sprake geweest van een op en neer 
gaan van land en zee. Door landverlies en wateroverlast tussen 800 en 1500 
zijn de bewoners van het Waddengebied begonnen te bedijken en de afwate-
ring te regelen. Daarmee werd het Wad letterlijk en figuurlijk buitengesloten 
en werd de zee een last en een bedreiging. Alleen in de kustplaatsen met 
zeevaart en visserij bleef een sterke oriëntatie op de zee bestaan. Na 1850 
raakte het kleiland economisch, sociaal en cultureel uit beeld.
Het landschap op de Waddeneilanden (vooral de Friese) is over het algemeen 
kleinschaliger met relatief minder ver zicht. De leefwereld van de eilanders 
wordt al eeuwenlang gekenmerkt door een spanningsveld tussen de dyna-

miek van buiten (grote handelsvaart, walvisvaart, haringvisserij) en die van 
binnen (landbouw, strandrijderij, kustvisserij).

Ook in onze moderne tijd, waarin de steden en dorpen sterk zijn gegroeid en 
ook de industrie, verkeersontsluiting en ruilverkaveling het landschap beïn-
vloeden, gaat de verandering door. De laatste ontwikkeling op dit punt is wel 
de plaatsing van windturbines, waarvoor steeds grotere turbines geplaatst 
zullen worden om zo in een substantieel deel van onze energiebehoefte te 
voorzien.  

Waar het gaat om het bewaren of ontwikkelen van landschappelijke kwaliteit 
gaat het daarom niet enkel om behoud van het oude, het gaat vooral ook om 
de goede en verantwoorde inpassing van het nieuwe. De menselijke geschie-
denis en de menselijke ontwikkeling staat immers niet stil, en het landschap 
is een levend iets, niet een museumstuk. Zo werd in de rijke periode tussen 
1500 en 1850 de schoonheid van het gebied afgemeten aan de uitnemende 
geschiktheid voor het menselijk gebruik. Dat beeld sloeg om in de tweede 
helft van de negentiende eeuw, vooral wat betreft de Waddenzee zelf, om pas 
halverwege de twintigste eeuw door een op de eilanden verpozende elite te 
worden herontdekt. 

De openheid van het huidige landschap wordt hier en daar onderbroken door 
natuurlijke elementen (zoals de duinen op de eilanden) maar ook door men-
sen geschapen elementen, zoals de dijken, de terpen en wierden, maar ook 
de industrie, havens, windmolens, dorpen en steden e.d. 
Een aantal van deze elementen heeft cultuurhistorische waarden, zoals de 
terpen en de wierden en sommige dorps- en stadskernen. Voor het overgrote 
deel van de dijken geldt dat de cultuurhistorische waarde wordt gecombi-
neerd met een functionele rol en waarde voor de veiligheid tegen overstro-
mingen. Andere elementen ontberen die cultuurhistorische waarde. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de industriële bebouwing aan onder meer de Eemsmon-
ding, maar ook aan nieuwbouwwijken en windturbines voor de energievoor-
ziening. 

Her en der langs de Waddenkust staan windturbines opgesteld, veelal soli-
taire turbines of kleine groepjes. Op een paar locaties zoals de Eemshaven 
bevinden zich grootschaligere windturbineparken. Gezien het kabinetsbeleid 
waarin voor de verduurzaming van de energiesector ook een belangrijke rol 
voor windenergie is voorzien, is voor de (nabije) toekomst nog een forse uit-
breiding van het aantal turbines voorzien. De planontwikkeling voor windtur-
bines en zelfs parken op verschillende locaties aan de Waddenkust staat niet 
stil, zodat een grotere landschappelijke impact van windturbines te verwach-
ten valt. 

Duisternis is in vergelijking met andere delen van Nederland een sterk punt, 
maar wordt bedreigd door de groei van nachtelijk licht. Er is een ontwikkeling 
gaande naar minder en/of slimmere verlichting (straatlantaarns meer naar id
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beneden gericht en verder van elkaar geplaatst; lichtdichte kassen) terwijl 
anderzijds verlichting als lichtreclame, spotlights op mooie gebouwen e.d. 
niet ingetoomd worden. Op het platteland is de ligging van de steden te sig-
naleren door de grote lichtvlekken aan de horizon, hetgeen niet anders is dan 
elders in Nederland en Europa. Noord-Nederland is ’s nachts wel donkerder 
dan andere delen van het land en bewoners van Noord-Nederland hechten 
ook meer aan duisternis (Langers e.a. 2005, met name p. 36). 

De natuurlijke wordingsgeschiedenis van het Waddengebied ligt besloten 
in de bodemopbouw, in het reliëf en (soms) de vegetatie. De ontstaansge-
schiedenis van het Waddengebied, van het ontstaan van de ondiepe kustzee 
waarbij land en zee elkaar bevochten, tot de menselijke ingrepen ten gunste 
van het land (eerst terpen en wierden, toen dijken met zijlen) verdient het 
om traceerbaar te blijven. Uiteraard vinden aanpassingen aan veranderde 
omstandigheden plaats, elementen zonder functie raken in verval en moeten 
een nieuwe (bijvoorbeeld toeristische) functie krijgen om te kunnen worden 
behouden. Zo is de havenfunctie van Noordpolderzijl de laatste decennia 
geminimaliseerd doordat de visserij is vertrokken, maar is het nu bekend als 
startpunt van Wadlooptochten, en zijn er kansen voor het haventje qua toe-
risme. Het kan de uitvalsbasis worden voor de ‘echte’, ervaren Wadvaarder. 
De herkenbaarheid van de wordingsgeschiedenis kan door ingrepen in het 
landschap worden bedreigd. Daar staat tegenover dat het landschap een 
levend iets is dat ook aan de huidige en toekomstige eisen moet voldoen. De 
kunst is om nieuwe zaken in te passen met respect voor het oude. Of wellicht 
met gebruikmaking van het oude. 
De toegankelijkheid van de wordingsgeschiedenis van het Waddengebied 
is op dit moment beperkt. Het onderwerp krijgt tot op heden slechts een 
bescheiden plaats in de voorlichting en in educatieve activiteiten. Ook de 
fysieke ontsluiting (bijvoorbeeld van de pingoruïnes in het landschap die zijn 
ontstaan als gevolg van de ijstijd) is ontoereikend. 

De dijken inclusief de zijlen, de polders, terpen en wierden zijn kenmerkend 
voor de Waddenkuststrook. Ze zijn door mensen vervaardigde elementen die 
getuigen van de millennia lange strijd van de mens tegen het water. Ook de 
(latere) verkavelingsvormen (herverdeling van landbouwgrond) hebben het 
landschap meegevormd en vooral grootschaliger gemaakt. Her en der treedt 
verval van deze landschapselementen en –structuren op. In het verleden zijn 
terpen en wierden geheel of gedeeltelijk afgegraven. De redenen voor dit 
verval zijn tweeërlei. In de eerste plaats ontstaat verval doordat elementen 
en structuren hun functie verliezen. Zo hebben de terpen en wierden hun 
functie als hoogwatervluchtplaats grotendeels verloren na de bedijking. In 
de tweede plaats is niet altijd duidelijk welke structuren en elementen wel en 
welke niet essentieel worden gevonden voor de eigenheid van het Waddenge-
bied, waardoor ook onduidelijk is wat het beschermen waard is en wat niet.

Ook de bebouwing in het Waddengebied vertelt haar verhaal. De karakteris-
tieke bebouwing weerspiegelt de rijkdom of de armoede van het verleden. 

Het gaat dan om de bebouwing in de dorpen en de steden, maar ook om 
boerderijen op het platteland, oude kerken e.d. Dit culturele erfgoed is hier 
en daar in verval. Zo wordt het onderhoud van kerken bedreigd door de 
ontkerkelijking in combinatie met de hoge onderhoudskosten van dergelijke 
oude bouwwerken. Oude boerderijen raken in verval doordat ze, mede als 
gevolg van de schaalvergroting in de landbouw, hun functie hebben verlo-
ren. Hier en daar krijgen dergelijke boerderijen een nieuwe functie, bijvoor-
beeld als toeristisch appartementencomplex of als woonhuis voor forenzen. 
De karakteristieke bebouwing in de dorpen en steden staat onder druk van 
nieuwbouw en van functieverandering. Wat nieuwbouw betreft gaat het dan 
zowel om het vervangen van oude huizen door nieuwe, het aanbouwen van 
nieuwe delen aan oude huizen (denk bijvoorbeeld aan serres), maar ook aan 
het ‘wegdrukken’ van karakteristieke bouwwerken door het bouwen van grote 
complexen in de directe omgeving ervan. 

De visserij is naar haar aard op de zee georiënteerd. De sector staat echter 
vrijwel geheel los van (overige) activiteiten in haar directe omgeving, met 
inbegrip van de toeristische sector. De vissers zetten hun vis alleen vooral 
af bij grote ondernemingen en de verkoop aan particulieren zoals toeristen 
en bewoners is niet toegestaan. De visserijsector is daardoor sterk intern 
gericht. De sector staat er in economisch opzicht niet florissant voor en staat 
al jaren onder druk door noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de 
zee tegen overbevissing (visquota, zeedagenregeling, e.d.). Een sterkere ver-
menging van de visserijsector met vooral de toeristische sector zou kansen 
bieden, maar deze samenwerking wordt op dit moment niet of nauwelijks 
gezocht. 

De grote (industrie)havens zijn niet meer vrij toegankelijk. Dit heeft voor een 
belangrijk deel te maken met maatregelen die zijn genomen na de terroris-
tische aanslagen op New York op 11 september 2002. Maar ook het interne 
veiligheidsbeleid (calamiteiten) van de fabrieken staat een publieke toegan-
kelijkheid van de terreinen in de weg. Daardoor zijn het oude maritieme 
karakter en de levendigheid alleen nog te vinden in de niet-stedelijke havens. 
De relatie tussen de oude havens en de zee is sowieso vervaagd. Dit komt 
vooral door de vestiging van industrie, waarvoor de nabijheid van de zee wel 
een voordeel is (al was het maar voor de levering van koelwater), maar die 
voor het overige niet zo gebonden is aan het zeeverkeer. 
De kleinere havens hebben in dat opzicht een betere relatie tot het achter-
land. Lauwersoog en Termunterzijl met hun visrestaurants zijn vooral bij 
mensen uit de directe omgeving populair. De bovenregionale uitstraling van 
dit soort havens is vooralsnog beperkt. 

De landbouw is de belangrijkste actor om het landschap open te houden 
en de (in het cultuurlandschap liggende) landschapselementen in stand te 
houden. Volgens cijfers uit 2000 is bijna tweederde van het Nederlandse 
landoppervlak door de landbouw in gebruik. Op de Waddeneilanden m.u.v. 
Texel, ligt dit percentage lager. In de Waddenkuststrook kent de landbouw id
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in de meeste kustgemeenten een ruimtebeslag boven de 75% (Planbureau 
voor de Leefomgeving, 2000). Het ruimtebeslag van de landbouw daalt 
echter gestaag. Bovendien zijn schaalvergrotings- en intensiveringsprocess-
sen gaande, gecombineerd met onvoldoende instrumenten om landschaps-
beheer als (neven)taak uit te voeren leiden tot een spanningsveld waarbin-
nen landschappelijke kwaliteiten onder druk staan. Alleen al door het grote 
ruimtebeslag van de landbouw is deze sector landschappelijk beeldbepalend. 
Middels subsidies wordt agrarisch natuurbeheer gestimuleerd. Het is even-
wel de vraag op welke wijze de landbouwsector haar rol als landschaps- en 
natuurbeheerder kan en zal gaan spelen. 

Ook de bewoners en hun geschiedenis bepalen de identiteit van het gebied 
mee.
In het Waddengebied wordt een aantal bijzondere festiviteiten en culturele 
activiteiten georganiseerd. Wat betreft de Waddeneilanden geniet vooral 
het culturele festival Oerol op Terschelling veel bekendheid. Op alle eilanden 
worden culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, waarvan de schaal 
wisselt. De wat grotere havens kennen de Haven- en Visserijdagen, en 
Delfzijl heeft eenmaal per vijf jaar Delfsail, een groot havenevenement met 
zeilschepen. In dit verband mag ook het volksdansfestival Op Roakeldais in 
Warffum genoemd worden. 
Kenmerkend voor al deze activiteiten is dat ze goed aansluiten bij de identi-
teit van het gebied; ze sluiten aan op de trefwoorden zeevaart, buitenlucht, 
cultuurhistorie.
Een ander onderdeel dat de culturele identiteit van het gebied bepaalt zijn 
de streektalen die er worden gesproken. Het gaat dan om het Fries, West-
fries, Gronings, Bildts en de eilander talen. Voor de meeste van deze talen 
en zeker voor de eilander talen, geldt dat het aantal sprekers terugloopt, 
zodat dit onderdeel van de culturele identiteit bedreigd wordt. Er wordt wel 
actie ondernomen om de kennis van de taal te bewaren, bijvoorbeeld door 
het maken van woordenboeken, maar het spreken van de talen wordt niet of 
nauwelijks gestimuleerd, met uitzondering van het Fries.

3 Streefbeeld 2030

Het aanzicht van de Waddenzee zelf is de afgelopen twintig jaar niet ingrij-
pend veranderd. De Waddenzee is nog steeds het dynamische stelsel van 
platen, slikken, geulen en prielen dat het altijd was en wordt gekenmerkt 
door grootschalige openheid, de ruimte en de rust. Nog steeds wordt gepro-
beerd zo weinig mogelijk in te grijpen in dit geheel, o.a. door het baggeren 
zo veel mogelijk te beperken en door geen bouwwerken toe te staan in de 
Waddenzee. Het aangezicht van de eilanden vanaf de Waddenzee is niet of 
nauwelijks veranderd. Er zijn bredere dijken gekomen met grotere kwelder-
gebieden ervoor, zodat de dijken niet of niet teveel behoefden te worden 
opgehoogd hetgeen ook bevorderlijk is voor de openheid van het landschap. 
Het kwelderonderhoud is de laatste 20 jaar geïntensiveerd, onder andere 

met het oog op de kustveiligheid. Er zijn daartoe meer rijshouten dammetjes 
aangelegd die ook verder de Waddenzee in strekken. Deze uitbreiding van 
de kwelders gaat overigens wel gepaard met de bereidheid zo nu en dan 
kwelder te laten wegslaan en opnieuw opslibben, zodat pioniervegetatie kan 
groeien (cyclisch beheer).

Voor de Waddenkust zijn in de periode van 2009 tot 2030 het behoud en 
de versterking van de identiteit en/of het karakter van het gebied steeds 
leidend geweest voor de economische en ruimtelijke ontwikkelingen, al heeft 
het hier en daar moeite gekost om de sterk gegroeide toeristenstroom in de 
Waddenkuststrook te accommoderen. Het landschapsbeleid in het Wadden-
gebied zorgt niet alleen voor de bescherming en instandhouding van be-
staande dijken, polders, terpen en wierden, waaruit de strijd tegen het water 
spreekt, en de ontwikkelingsgeschiedenis van de landbouw, maar bevat ook 
een visie op de wijze waarop deze wordt verweven met de oplossingen voor 
de nieuwe uitdagingen op het gebied van de waterveiligheid. Het eiland Wie-
ringen is een eldorado voor watersporters geworden, en heeft tegelijkertijd 
de vikinggeschiedenis als trekpleister verder ontwikkeld. Door aanpassingen 
in de inrichting en het beheer is de verruiging van het Lauwersmeergebied 
succesvol tegengegaan waardoor het landschap opener is geworden. De 
openheid van de kuststrook (met name het terpen- en wierdenlandschap/
kleilandschap) is goed behouden gebleven, vooral ook omdat bestaande 
entiteiten zoals leegstaande boerderijen voor toeristische doeleinden zoals 
verblijfsaccommodaties en bijvoorbeeld eetgelegenheden zijn gebruikt. Op 
deze wijze heeft karakteristieke bebouwing een nieuwe functie gekregen en 
is zo behouden gebleven. 

De betekenis van de landbouw voor de economie en de werkgelegenheid 
in de kuststrook heeft zich na een jarenlange gestage afname weten te 
stabiliseren. De landbouw heeft zich als een duurzame sector ontwikkeld 
deels in de richting van kleinschalige biologische landbouw met onder meer 
zilte teelt, en deels in de richting van verdere schaalvergroting. De landbouw 
kent echter nog steeds een groot ruimtebeslag en is daarmee een dominante 
speler wat betreft de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Boeren 
worden daarom meer en meer gezien als landschapsbeheerders en krijgen 
vergoedingen voor landschapsbeheer en weidevogelbeheer. Een nieuwe 
ronde van kavelruil heeft ertoe geleid dat zich naast een agrarische productie 
gericht op neventaken, zoals agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en 
taken op het gebied van zorg of recreatie en toerisme, de kansen hebben be-
nut om hun bedrijf voort te zetten in gebieden met de meer kwetsbare land-
schappen. Ondernemers die gericht zijn op specialisatie en schaalvergroting 
zijn terecht gekomen in gebieden waar het landschap de ruimte biedt voor 
deze vorm van bedrijfsvoering, maar zijn de cultuurhistorische elementen 
zoveel mogelijk in tact gehouden. Voor beide soorten bedrijven geldt, dat ze 
succesvol het positieve imago van het Waddengebied vermarkten en hebben 
zich meer en meer toegelegd op de productie van kwaliteitsproducten met 
een Waddenkeurmerk en daarnaast op streekproducten.id
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Cultuurhistorisch belangrijke objecten en landschappen zijn bewaard geble-
ven en geaccentueerd en ook door een goede informatievoorziening voor een 
breed publiek toegankelijk gemaakt. Er zijn expliciete keuzes gemaakt wat 
wel en wat niet bewaard hoeft te blijven. De natuurlijke wordingsgeschiede-
nis van het Waddengebied wordt prominenter naar 
voren gebracht, waarbij de in 2009 verkregen We-
relderfgoedstatus een goed uithangbord is gebleken. 

De sector recreatie en toerisme is vooral in de Wad-
denkuststrook sterk gegroeid waarbij de identiteit 
van het Waddengebied positief is ingezet. De in 
juni 2009 toegekende Werelderfgoedstatus van de 
Waddenzee is een sterk communicatiemiddel geble-
ken. Juist deze vermarkting in combinatie met het 
gebruik van beeldverhalen, hebben het bewaren van 
(waardevolle elementen voor) de identiteit van het 
gebied tot gevolg gehad.
Om toeristen en inwoners meer te laten genie-
ten van het landschap zijn oude wandelpaden in 
ere hersteld en nieuwe fietsroutes aangelegd. Het 
streven naar lichtreductie in de avonduren en ’s 
nachts is behoorlijk succesvol geweest, onder meer 
door naar beneden gerichte verlichting, zodat vooral 
bezoekende Randstedelingen weer volop kunnen 
genieten van de sterrenpracht. Waar toch licht nodig 
is, wordt groen licht gebruikt dat de vogels en nacht-
dieren niet of minder verstoort. Ook op de Wad-
deneilanden is de lichtreductie in de avonduren en ’s 
nachts succesvol geweest en wordt zoveel mogelijk 
trekvogelvriendelijk groen licht gebruikt waar nog wel licht nodig is. 

Het landschap op de Waddeneilanden is in de periode tussen 2009 en 2030 
niet of nauwelijks veranderd. Bij de schaarse nieuwbouw en bij het vervan-
gen van in verval geraakte bouwwerken wordt strikt gelet op een authentie-
ke bouwstijl (zoals de juiste kleur baksteen) en op een goede landschappe-
lijke inpassing. De karakteristieke bebouwing wordt door de omgeving (zoals 
de architectuur) geaccentueerd. De eilanden hebben op deze wijze hun 
gemoedelijke karakter goed weten te behouden. Plannen voor hoogbouw zijn 
daar altijd succesvol geweerd. 
Oudere solitaire of in kleine clusters opgestelde windturbines zijn inmiddels 
opgeruimd, omdat ze aan het eind van hun economische levensduur zijn 
gekomen. Er staan windturbines geclusterd in vier parken bij Den Helder, 
Harlingen, de Eemshaven en Delfzijl. De rest van de Waddenkuststrook is 
gevrijwaard gebleven van middelgrote en grote windturbines, dankzij het 
besef dat het gaat om een uniek open landschap.
Het beheren en ontwikkelen van de kwaliteit van het landschap en het 
agrarisch natuurbeheer zijn op de eilanden volledig ingepast in de agrarische 

bedrijfsvoering. Het accent is daarbij meer en meer verschoven naar de pro-
ductie van streekproducten. 
Ook landschapselementen als de elzensingels op Terschelling en de tuunwal-
len op Texel zijn nog volop aanwezig, omdat algemeen het belang van deze 

landschapselementen wordt ingezien, al was het 
maar vanuit het perspectief dat het goed is voor 
het toerisme en daarmee voor de portemonnee. 

De visserij heeft een zichtbare positie ingeno-
men in de sociaal-economische activiteiten in de 
kustplaatsen waardoor het imago van zowel het 
Waddengebied als de visserijsector zelf, en ook de 
levendigheid van de kustplaatsen wordt bevorderd. 
Een deel van de vissers is ook actief in de toeris-
tische sector. Toeristen kunnen met een viskotter 
mee om aan het echte vissersbestaan te kunnen 
ruiken en in de kleinere Waddenhavens kan vis 
rechtstreeks van de kotters worden gekocht. In 
een enkele haven kan via een veiling bij afslag 
kleine hoeveelheden vis voor eigen consumptie 
worden gekocht. 
De havens zijn verlevendigd doordat de wisselwer-
king tussen de havens en de stad zijn versterkt. In 
de stedelijke kernen is daardoor meer van de ha-
ven en de zee te merken dan vroeger. Vooral toe-
risten stellen dat zeer op prijs. De kleine havens 
en de havens van Harlingen zijn gespecialiseerd in 
visserij en toerisme en de combinatie daarvan. De 
haven van Delfzijl en de Eemshaven zijn veel indu-

striëler gebleven en de duurzame energiesector speelt daar een prominente 
rol. Ook de haven van Den Helder is industrieel, naast de marinehaven die er 
nog steeds is gevestigd. 

Het succes van sportieve en culturele activiteiten en bijvoorbeeld oogst- en 
havendagen in het Waddengebied is gecontinueerd. Het aantal evenementen 
is sterk gegroeid zonder dat sprake is van overdaad. Vooral in de zomer zijn 
er veel culturele, cultuurhistorische aan de Waddenidentiteit gerelateerde 
evenementen te bezoeken. 
De talen van het Waddengebied zijn versterkt. Niet alleen zijn ze goed ge-
documenteerd, maar ze worden weer meer gesproken dan vroeger. Dit geldt 
niet alleen voor het Fries en het Gronings, maar ook voor het Westfries, het 
Bildts en de eilander talen. Iemand die een van deze talen spreekt, wordt 
gezien als iemand die zelfbewust in het leven staat.
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1 Inleiding

Het programma ‘leefbaar Waddengebied’ omvat de analyse van de huidige 
situatie en de visie van de Raad voor de Wadden op de gewenste sociaal-
economische ontwikkeling van het Waddengebied. Leefbaarheid wordt op 
deze wijze beschouwd vanuit een economische sectorbenadering voor de 
vier meest kenmerkende economische sectoren, te weten landbouw, visserij, 
recreatie en toerisme en havengebonden activiteiten. 

De sectoren zijn geselecteerd op basis van hun onderscheidende betekenis in 
het Waddengebied, zowel economisch als ruimtelijk-fysiek. De economische 
kracht van de kernsectoren wordt geïllustreerd door het hogere werkgele-
genheidsaandeel per sector dan landelijk. Ruimtelijk-fysiek gezien zijn de 
kernsectoren kenmerkend voor het gebied door hun sterke relatie met de 
ruimte, natuur en/of identiteit van het Waddengebied.

In het achtergrondrapport is per kernsector een ruime uiteenzetting van de 
huidige situatie en de streefbeelden gegeven. Deze verzameling van ruime 
beschrijvingen wordt door een inventarisatie van de economie van het Wad-
dengebied als geheel voorafgegaan.

Tot slot een opmerking over de geraadpleegde bronnen. Tal van uitspraken 
die worden gedaan binnen dit programma zijn terug te voeren op indicatoren 
zoals beschreven in een voor de Raad voor de Wadden uitgevoerde analyse 
van de belangrijkste economische sectoren in het Waddengebied. Deze is 
uitgevoerd door de ruimtelijke faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen 
(zie bijlage). Meer algemene economische cijfers zijn veelal afkomstig van 
Broersma en Van Dijk (2008). Andere bronnen zijn in de tekst vermeld.

2 De economie van het Waddengebied1 

Bevolkingskrimp
Het Waddengebied is een relatief dunbevolkt gebied. Economisch 
gezien maakt dit het gebied als geheel tot een minder aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor bedrijven. Er is immers minder (gekwalifi-
ceerde) arbeid beschikbaar dan in veel andere regio’s en ook zijn er 
minder afzetmarkten in de directe omgeving. Anderzijds betekent 
een lage bevolkingsdichtheid dat de mate van druk op natuur en 
landschap lager ligt. Bijkomstig voordeel is dat natuur en het unieke 
open landschap als belevingswaarden economisch benut kunnen 
worden via recreatie en toerisme. 

De bevolkingsgroei blijft achter bij de landelijke, met name door het ver-
trek van jongeren. De gemeenten Delfzijl en Den Helder kennen zelfs forse 
vertrekoverschotten, maar ook veel andere Waddengemeenten krimpen. 
Cruciaal voor de leefbaarheid is dat de bevolkingskrimp dusdanig beheerst 
wordt, dat het economisch en sociaal draagvlak niet verder wordt aangetast. 
Immers, bij een netto emigratie ontvangen gemeenten minder reguliere 
rijksgelden, gelden uit het gemeentefonds en gemeentebelastingen. Meer 
algemeen kan afkalving van het draagvlak voor publieke voorzieningen het 
gevolg zijn, doordat ze minder mensen ten dienst staan. Ook kan bevol-
kingskrimp leiden tot vermindering van (nieuwe) bedrijvigheid, leegstand en 
waardevermindering van onroerend goed (huis, grond) (Derks e.a., 2006).  

Afhankelijkheid
De werkloosheid in het gebied is de afgelopen jaren teruggelopen, maar ligt 
nog steeds boven het landelijke niveau. Hetzelfde geldt voor het deel van 
de beroepsgeschikte bevolking dat uitkeringsgerechtigd is. Het gemiddelde 
inkomen en het gemiddelde opleidingsniveau liggen beneden het landelijk 
gemiddelde. Bovenstaande zaken duiden op een relatief zwakke sociaal-eco-
nomische positie van de Waddenbevolking. Bijna de helft van de werkzame 
beroepsbevolking in het Waddengebied werkt buiten het Waddengebied. De 
sterke uitgaande pendel betekent dat de bevolking voor een belangrijk deel 
afhankelijk is van werk elders. Eenderde van de bewoners van het Wadden-
gebied werkt in Groningen, Leeuwarden of Alkmaar. Dit toont het belang voor 
het Waddengebied van een gezonde economische ontwikkeling in de stede-
lijke kernen erbuiten, en van sterke verbindingen tussen het Waddengebied 
en de nabijgelegen werkkernen. 
In tabel 1 zijn de belangrijkste sociaal-economische kengetallen weergege-
ven.
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Absoluut Relatief

inwonertal 260.000 1,6% van totale bevolking Nederland

beroepsgeschikte bevolking 172.000 66% van inwonertal

beroepsbevolking 115.000 67% van beroepsgeschikte bevolking

werkzame beroepsbevolking 105.000 91,4% van de beroepsbevolking

werkloosheid 10.000 8,6% van de beroepsbevolking

uitgaande pendel 47.000 45% van de werkzame beroepsbevolking

tabel 1 Werk in het Waddengebied, 20072

leefbaar Waddengebied

1  Conclusies zijn veelal gebaseerd op gegevens uit 2007. Hoewel ogenschijnlijk niet hoogst actueel, waren dit ten tijde van de dataverzameling de meest actuele cijfers. Daar komt bij dat geen grote   
 afwijkingen verwacht zijn in meer recente cijfers, waardoor de conclusies overeind blijven. Voor zover conclusies betrekking hebben op oudere gegevens, is eveneens gemeend dat dergelijke geda-  
 teerdheid geen afbreuk doet aan de conclusies. 
2 De beroepsgeschikte bevolking, ook wel potentiële beroepsbevolking genoemd, betreft alle personen van 15 tot en met 64 jaar. De beroepsbevolking omvat het deel van de beroepsgeschikte bevolking  
 dat werkzaam is, of werkloos. Iemand is werkloos als diegene actief op zoek is naar een baan van 12 uur of meer en staat ingeschreven bij het UWV.



Bedrijvigheid 
De economische activiteit in het gebied is in absolute zin sterk geconcen-
treerd op de havenactiviteiten in de gemeenten Den Helder, Delfzijl (met 
daarbij Eemsmond) en Harlingen. Hier is –in aflopende volgorde- de meeste 
werkgelegenheid binnen het Waddengebied geconcentreerd, waarbij een 
krappe 80% van het totaal aan bedrijventerrein er is gevestigd.3 Gemeten 
naar het aantal banen vallen de gemeenten Franekeradeel en Dongeradeel 
trouwens tussen Delfzijl en Harlingen. Daarbij moet de kanttekening ge-
plaatst worden dat de grootste kernen, respectievelijk Franeker en Dokkum 
geen havensteden zijn.

Verhoudingsgewijs kennen de eilandgemeenten de hoogste concentratie aan 
economische activiteit. Het aantal banen overstijgt hier het aantal inwoners, 
met name in het hoogseizoen als gevolg van seizoenswerk in het toerisme. 
Wat betreft het grondgebruik wordt het Waddengebied meer dan landelijk 
het geval is door een landbouwfunctie gekenmerkt (voor ca. 72%). Verder 
wordt het Waddengebied gekenschetst door een hoger aandeel natuur, en 
een lager aandeel recreatie en bebouwing. Regionaal opgesplitst kent vooral 
het buitengebied aan het vasteland een sterk agrarisch grondgebruik, terwijl 
de eilanden worden gekenschetst door relatief veel ruimte voor natuur en 
recreatie.

Bedrijfsvestigingen zijn in het Waddengebied gemiddeld anderhalf keer klei-
ner dan landelijk het geval is, waaruit valt af te leiden dat MKB-activiteit van 
relatief groot belang is. Het Waddengebied kent een bovengemiddelde bedrij-
vendynamiek, met andere woorden het bedrijvenbestand verandert relatief 
snel. Dit is voor het Waddengebied zowel het gevolg van een hoger aantal 
starters, alswel van een hoger aantal opheffingen. De hoge mate van veran-
dering duidt op veel nieuwe bedrijvigheid, wat gunstig is voor het innovatieve 
karakter van de Waddeneconomie. Het is bovendien een signaal dat er animo 
is om in te spelen op ondernemerskansen.  

Werkgelegenheidsstructuur
In beschouwde private sectoren ligt het aandeel in de totale werkgelegen-
heid binnen het Waddengebied hoger dan landelijk. Het gaat om landbouw, 
visserij, energie, havenactiviteiten en recreatie en toerisme (R&T). Hiervan 
levert recreatie en toerisme in absolute zin de meeste werkgelegenheid, 
terwijl landbouw en visserij qua werkgelegenheidsaandeel het meest onder-
scheidend zijn ten opzichte van landelijk. R&T-werkgelegenheid is vooral op 
de eilanden te vinden, haven- en energiegebonden activiteiten vooral in de 
grotere kernen van de vastelandskust, terwijl landbouwactiviteiten –absoluut 
en relatief- meer aanwezig zijn in het buitengebied aan het vasteland en vis-
serijactiviteiten meer verspreid zijn over het Waddengebied. In de volgende 
paragraaf komen de sectoren landbouw, visserij, recreatie en toerisme, en 
havenactiviteiten aan de orde. 

3 Stand van zaken per sector

3.1 Recreatie en toerisme
Het grote economisch belang van recreatie en toerisme (R&T) in het Wad-
dengebied wordt duidelijk met een blik op het aantal bezoekers, bestedingen 
en de werkgelegenheid. Voor alle cijfers geldt dat ze van toepassing zijn voor 
2006.
 
Het aantal arbeidsplaatsen in de sector recreatie en toerisme in het Wadden-
gebied ligt op 11.000. Hiermee heeft recreatie en toerisme in het Waddenge-
bied een aandeel van 12% in de totale Waddenwerkgelegenheid. De directe 
bestedingen van recreanten en toeristen zijn ongeveer 660 miljoen euro. 
Afgeleide recreatief-toeristische bestedingen –duurzame recreatiegoederen 
voor recreanten, sociale overdrachten, leveranties aan R&T-bedrijven- bren-
gen het totaal aan R&T-bestedingen naar verwachting boven de één miljard 
euro.

In 2006 hebben ruim 8,5 miljoen recreanten en toeristen4 het Waddengebied 
aangedaan, waarvan ruim 2 miljoen personen voor vakantie en meer dan 
6,5 miljoen personen voor een dagje uit (zonder een overnachting buiten 
de eigen deur). Maar liefst tweederde van de vakantiegangers in het Wad-
dengebied verbleef op een van de eilanden, terwijl van de dagbezoeken juist 
meer dan 90% aan het vasteland plaatsvond. Het aantal recreatieve vaarbe-
wegingen op de Waddenzee is in 25 jaar (1982-2006) bijna verdubbeld tot 
126.000, geteld aan de hand van sluispassages. 

Over de periode 1996-2007 is het aantal banen in de vrijetijdssector lande-
lijk iets sterker gegroeid dan in het Waddengebied. Wel is het aantal vrije-
tijdsbanen in het Waddengebied jaarlijks met gemiddeld bijna twee procent 
gestegen, zowel op de eilanden als aan de kust. Een belangrijk deel van de 
verklaring voor het achterblijven van de werkgelegenheidsgroei is de beperk-
te verblijfscapaciteit op de eilanden. Ruimtelijk gezien nadert de sector op 
de eilanden namelijk de grenzen van zijn ontwikkelingsmogelijkheden, zeker 
gegeven de kernkwaliteiten rust, ruimte, natuur en eilandgevoel. Op het vas-
teland (havensteden en buitengebied) blijven de R&T-ontwikkelingen achter 
bij de mogelijkheden, maar is recreatie en toerisme wel de snelstgroeiende 
sector in termen van werkgelegenheid. Ook hier zijn de activiteiten sterk 
gefocust op het karakter van het gebied. Op de Waddenzee is het aantal 
recreatieve vaarbewegingen in 25 jaar (1982-2007) verdubbeld.
 
Op de eilanden is sprake van een dicht netwerk van R&T-voorzieningen en 
activiteiten. Op het vasteland is het R&T-aanbod vele malen schaarser. Een 
van de mogelijke redenen hiervoor is het nagenoeg ontbreken van grote 
‘sterke merken’ (zoals de zeehondencrèche in Pieterburen). De onbekendheid 
bij het brede publiek, slechte (openbaar vervoer)verbindingen en de beperkte 
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3 Broersma en Van Dijk (2008). 4 Een persoon wordt als toerist aangeduid als hij of zij aan vrijetijdsbesteding doet buiten de eigen  
 omgeving en derhalve heeft moeten reizen; hierin onderscheidt de toerist zich van de recreant.



samenwerking tussen R&T-ondernemers (promotie, afstemming tussen acti-
viteiten, arrangementen etc.) hebben eveneens een negatieve invloed op de 
verdere groei. De eilanden beschikken daarentegen over een populair natuur-
lijk aanbod aan ‘sterke merken’ door de aanwezigheid van strand, duinen, 
eilandgevoel en door een hogere dichtheid en variatie aan natuur.

Belangrijke potentiële negatieve effecten van recreatie en toerisme op de 
Waddennatuur zijn: verstoring van dieren (m.n. vogels) zoals strandbroeders 
en fouragerende vogels nabij droogvalplaatsen op zee (zeker van belang 
bij de Wadvaarders in de kwetsbare oost-west geulen), in kwelders en in 
duingebieden; betreding van natuurlijk gebied en daarmee aantasting van 
bodem, flora en fauna door vertrapping; waterverontreiniging. Recreatie en 
toerisme brengt ook landschapsvervuiling mee; louter door aanwezigheid, 
maar vooral door activiteiten en voorzieningen die de toerist ten dienst staan. 
Een aanverwant negatief effect is de potentiële aantasting van cultuurhistori-
sche waarden als gevolg van gestandaardiseerde toeristische activiteiten en 
voorzieningen.

Recreatie en toerisme heeft indirect evenwel ook een positieve weerslag op 
natuur, landschap en cultuurhistorie. De sector kan namelijk het draagvlak 
voor en de economische levensvatbaarheid van de waarden van natuur, 
landschap en cultuurhistorie versterken. Immers, deze waarden vormen 
een belangrijk bezoekersmotief. In relatie tot de economische betekenis van 
recreatie en toerisme voor het Waddengebied, biedt dit economische argu-
menten om te investeren in de verschillende kwaliteiten. Het knelpunt is 
echter dat natuur c.q. landschap en cultuurhistorie collectieve goederen zijn. 
Met andere woorden: een ieder kan er als individu nut aan ontlenen, terwijl 
de “kosten” van beschadiging en verstoring gemeenschappelijk gedragen 
worden. Dit probleem – waarbij individuele kortetermijnbelangen botsen met 
gemeenschappelijke langetermijnbelangen – is een sociaal dilemma.
 
3.2 Visserij
De visserij is qua werkgelegenheid (ca. 450 banen in 2007) en inkomsten 
een kleine en krimpende sector in het Waddengebied. Het aantal banen daal-
de tussen 2000 en 2007 met gemiddeld 2,4% per jaar in Noord-Nederland, 
tegen 1,8% gemiddeld per jaar over dezelfde periode op landelijk niveau. 
Het werkgelegenheidsaandeel ligt er met 0,6% echter wel veel hoger dan 
de landelijke 0,04%. Vertaald naar de Waddenbevolking verbleekt de toch al 
geringe regionale economische betekenis, doordat veel arbeid wordt verricht 
door vissers uit Zeeland. 

De afgelopen vijftien jaar is het aantal vaartuigen dat op de Waddenzee 
vist gehalveerd van 119 in 1994 tot 64.5 Het gaat vooral om relatief kleine 
kotters die op garnalen vissen. De aanvoer op de verschillende Nederlandse 

visafslagen geeft enige informatie over de directe economische betekenis van 
de visserijsector in het Waddengebied. Het marktaandeel van de visafslagen 
in het Waddengebied ligt om en nabij de 50% van de landelijke afslag.6  De 
aanvoerwaarde van vis op de verschillende afslagen zegt overigens niets over 
waar die vis is gevangen of met welk vaartuig (en uit welk land).
De visserij is wel een sector met (potentieel) een aanzienlijke betekenis voor 
de identiteit van het gebied. Op zee zijn dat met name de garnalenkotters. 
Op de wal is de visserij vrijwel uitsluitend zichtbaar als ‘industriële’ activiteit 
en niet (meer) als identiteitsbepalende bedrijvigheid. 

De visserij op de Waddenzee betekent door de onttrekking van vissen, 
schelp- en schaaldieren en door beschadiging van het habitat de meest di-
recte menselijke ingreep in de Waddennatuur(waarden) i.c. het Waddeneco-
systeem. Door systematisch de grootste individuen uit het systeem te vissen, 
blijft een verschraald en versimpeld ecosysteem over. In de Waddenzee heeft 
een groot deel van deze op visgrootte gebaseerde selectie zich inmiddels 
voltrokken. Afgeleide effecten van de visserij zijn de verminderde filtering 
van water door tweekleppige schelpdieren, vertroebeling en verstoring van de 
bodem(fauna en –flora).

Meerdere visserijsectoren zijn actief op het gebied van verduurzaming, 
maar doen dat tot op heden vooral afzonderlijk van elkaar (MZI’s, MSC-cer-
tificering, geïntegreerde visserij). Gemeenschappelijke component in deze 
ontwikkelingen is dat ze de visserij ecologisch duurzamer maken, zonder dat 
duidelijk is welke vorm(en) en intensiteit uiteindelijk als duurzaam kan wor-
den beoordeeld. De ingezette vermindering van de visserijinspanning leidt tot 
een afname van de druk op visbestanden. Ontwikkeling van de visserij moet 
hier aansluiting op hebben.
 
3.3 Landbouw
De landbouw is wat betreft ruimtegebruik de grootste sector in het Wad-
dengebied. Bovendien drukt de sector een stempel op (de cultuurhistorie 
van) het landschap en het open en weidse karakter ervan. De doorgaande 
schaalvergroting in de landbouw heeft landschappelijke gevolgen op het 
gebied van verkavelingspatronen, gebouwen (enerzijds boerderijen die hun 
functie verliezen en anderzijds het verschijnen van loodsen, torensilo’s, soli-
taire windmolens e.d.), duisternis (m.n. glastuinbouw) en de natte en droge 
infrastructuur. 

Wat betreft het belang voor de lokale werkgelegenheid en de leefbaarheid 
van het gebied is er sprake van een continu dalende trend. Het Waddenge-
bied had in 2007 bijna 6400 arbeidsplaatsen in de landbouw, wat neerkomt 
op 8,5% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in het gebied.7 Procentueel 
gezien nam het aantal landbouwbanen tussen 2000 en 2007 met gemiddeld 
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5 Het daadwerkelijke aantal is niet bekend maar kan worden benaderd door het aantal kotters met een   
 motorvermogen van minder dan 260 pk. Het gaat in dat geval voornamelijk om garnalenkotters die   
 alleen op de Waddenzee vissen. Dit blijkt uit LEI, 2008, ‘Visserij in cijfers’, Den Haag.
  

6 Het gaat hier om de visafslagen van Den Helder, Den Oever, Harlingen en Lauwersoog.
7 Deze cijfers hebben betrekking op banen van minimaal 1 uur per week.



3,4% per jaar af tegen een landelijke daling van gemiddeld 2,3% per jaar 
over dezelfde periode. Het aantal landbouwbedrijven in het Waddengebied is 
over de periode 1992-2007 gedaald van ca. 3.500 tot ca. 2.500. De afname 
van het aantal agrarische arbeidsplaatsen is gepaard gegaan met een sterke 
stijging van de productie per arbeidskracht (Kuhlman & Venema, 2005). De 
toename in arbeidsproductiviteit is vooral het gevolg van technologische ont-
wikkeling en schaalvergroting. Toch blijft het aandeel van de landbouw in de 
werkgelegenheid in het gebied bovengemiddeld hoog liggen. 

In het vastelandskustgebied betreffen de activiteiten hoofdzakelijk intensieve 
landbouw, ongeveer gelijkelijk verdeeld over akkerbouw- en melkveehoude-
rijbedrijven. Op de eilanden gaat het hoofdzakelijk om (melk)veehouderij-
bedrijven, waarvan een deel een minder intensief karakter heeft.

Ten aanzien van het milieu heeft landbouw een belangrijke, maar afnemende 
bijdrage aan de uitstoot van nutriënten en (residuen van) bestrijdingsmid-
delen via de lucht en/of het oppervlaktewater. Daarnaast heeft landbouw een 
permanente invloed op de waterhuishouding en het tegengaan van natuur-
lijke schakeringen daarbinnen in peil en chloridegehalten. Landelijk is circa 
60% van de verdroging van natuur en landschap het gevolg van de toename 
van de ontwatering en afwatering voor de landbouw en de daardoor teweeg-
gebrachte daling van de grondwaterstand. Gevolg is verlies aan biodiversiteit: 
de waterhuishouding verandert waardoor kwetsbare vegetatietypes verdwij-
nen ten gunste van meer algemene en minder kritische vegetaties.  

De uitvoering van nevenactiviteiten neemt een steeds grotere plaats in bin-
nen de landbouwsector. Het gaat dan zowel landelijk als in het Waddengebied 
het meest om natuur- en landschapsbeheer. Bijna de helft van de Wad-
denagrariërs doet hier aan. Het aanbieden van verblijfsaccommodatie, zoals 
minicampings of bed & breakfast, gebeurt iets minder vaak dan landelijk, net 
als de verkoop van producten aan huis. Het grote verschil tussen verbrede 
landbouwactiviteiten in het Waddengebied met landelijk zit in de productie 
van duurzame energie. Het percentage landbouwbedrijven in het Wadden-
gebied dat duurzame energie produceert is twee maal zo hoog als nationaal. 
Het gaat hier voornamelijk om windenergie.
 
3.4 Havengebonden activiteiten (grotere havensteden)
De havens in het Waddengebied zijn economisch vitaal, d.w.z. ze zijn eco-
nomisch bestendig en in ontwikkeling. Ca. 80% van de bedrijventerreinen in 
het Waddengebied is gelegen in één van de drie havensteden – Den Helder, 
Harlingen, Delfzijl/Eemsmond. Havenactiviteiten zijn van aanzienlijk belang 
voor de lokale werkgelegenheid, die een (licht) groeiende trend vertoont. Het 
gaat bij havengebonden activiteiten in het Waddengebied om de bedrijvigheid 
in de grotere handelshavens Den Helder, Harlingen, Delfzijl/Eemshaven. De 
visserijhaven van Lauwersoog wordt hier dus buiten beschouwing gelaten, 
evenals de verblijfs- en passantenhavens op de eilanden. 

Het totaal aan arbeidsplaatsen in de drie grote zeehavens is 8.600 (in 2006). 
Qua werkgelegenheid is de haven van Delfzijl/Eemsmond veel groter dan 
beide andere havens. In 2006 waren er in deze beide havens ruim 5.700 
mensen werkzaam, tegen nog geen 900 in Harlingen en ruim 2.000 in Den 
Helder. Op het vlak van visserij, handel en industrie is sprake van zekere 
concurrentie. Maar voor een belangrijk deel zijn de havens op verschillende 
activiteiten gericht. Den Helder kent een sterke nadruk op marine en in toe-
nemende mate offshore-activiteit (olie en gas). Harlingen specialiseert zich 
op overslag van landbouw en zout, en ook op recreatievaart en scheepsbouw. 
Terwijl Delfzijl/Eemsmond zich vooral richt op zware industrie (m.n. chemie, 
metaal), energie/brandstof en zeevaart. De sterke bundeling en clustering 
van economische activiteiten geeft de havens de noodzakelijke kritische 
massa. 

Den Helder kent de hoogste arbeidsproductiviteit per werkende, terwijl het 
gezamenlijke havengebied van Delfzijl/Eemsmond de hoogste totale toege-
voegde waarde kent. Ook de goederenoverslag (aan- en afvoer van goede-
ren in de haven) is het hoogst in Delfzijl/Eemsmond. In concreto gaat het 
om Groningen Seaports, en in het bijzonder om de overslag van mineralen. 
Daarnaast is de overslag van chemische goederen in Eemshaven/Delfzijl een 
belangrijke component.8 Genoemde gegevens laten zien wat de economi-
sche betekenis is van de verschillende havens, ook in onderlinge vergelij-
king. Havenactiviteit is overigens voor een belangrijk deel een internationale 
aangelegenheid, niet in het minst omdat de vervuilingseffecten uiteindelijk 
grensoverschrijdend zijn. 

De meest directe (reguliere) invloed op het Waddenecosysteem treedt op 
door baggerwerkzaamheden. Havenactiviteit brengt een zekere hoeveel-
heid (mogelijk verontreinigde) baggerspecie met zich mee, die zowel door 
het baggeren als door het storten effecten veroorzaakt op het ecosysteem. 
Bij omvangrijke baggervolumes, zoals in de Eems, zijn lokale structurele 
veranderingen in troebelheid mogelijk (Eemscommissie, Werkgroep Dollard, 
2001). De aanwezigheid van havens heeft een negatief effect op de (lokale) 
luchtkwaliteit. Zeker als de industriële activiteit hoog ligt, zoals in Delfzijl/
Eemsmond. Ook blijkt de zeevaart substantieel bij te dragen aan het niveau 
van luchtverontreiniging in Nederland. Een deel van de uitstoot slaat neer 
op zee en draagt bij aan het gehalte nutriënten (stikstof en fosfaat) in zee. 
Een te hoge concentratie hiervan kan leiden tot een overmatige algenbloei en 
daardoor zuurstofgebrek en sterfte van bodemleven en vissen (Natuurbalans 
2008, pp.104-106). 

De scheepvaart –in het bijzonder zeetransport- waarmee havenactiviteit 
gepaard gaat, heeft een potentieel negatieve impact op de natuur in de 
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8  De arbeidsproductiviteit bestaat uit de toegevoegde waarde maal de werkgelegenheid. Dit is een  
 maatstaf voor efficiency waarmee arbeid wordt ingezet. De toegevoegde waarde is bepaald door de  
 waarde van de productie minus de intermediaire leveringen (zijnde diensten, grond- en hulpstoffen  
 en energie) te nemen. De goederenoverslag is de aan- en afvoer van goederen.



vorm van waterverontreiniging. Dit betreft verontreiniging door olie, chemi-
calieën, verpakte gevaarlijke stoffen en schadelijke effecten door afvalwater 
en scheepsafval (Ministerie van VROM, 2005). Bovendien bestaat er altijd 
een kleine kans op aanvaringen of andere calamiteiten. Dergelijk inciden-
ten kunnen leiden tot een enorme verontreinging; hetzij op lokaal niveau, 
hetzij op grotere schaal. Verdere effecten zijn de (onderwater-)geluidshinder 
(die ver reikt, ook tot stiltegebieden) voor vissen. Tot op zekere hoogte kan 
vaarintensiteit wel de migratie van zeehonden tussen Waddenzee en andere 
gebieden (Deltagebied) belemmeren. Verder verstoren havens de natuurlijke 
duisternis in meer of minder sterke mate. De algemene regels op het gebied 
van uitstoot van stoffen worden geacht toereikend te zijn om negatieve effec-
ten op het milieu en het Waddenecosysteem in het bijzonder binnen (alge-
meen) geaccepteerde grenzen te houden. 

Ook landschappelijk gezien is er druk door scheepvaart en havenactiviteit. 
Deze vorm van economische activiteit brengt ‘horizonvervuiling’ met zich 
mee; het verstoren van het open landschap. De aanwezigheid van scheeps-
verkeer en havens geeft het landschap het nautisch-maritieme karakter dat 
de belevingswaarde van bewoners en bezoekers verhoogt. Zolang bouwwer-
ken qua aard en omvang passen bij schaal en karakter van het Waddenge-
bied kan havenactiviteit bijdragen aan de zowel nautische als landschappelijk 
sfeer (licht, skyline, e.d.). 

4 Streefbeelden

4.1 Recreatie en toerisme
In 2025 ontvangt het Nederlandse Waddengebied de bekroning van ruim 15 
jaar inzet op het gebied van recreatie en toerisme, door de verkiezing tot de 
meest duurzame recreatieve en culturele regio van Europa. Recreatie en toe-
risme heeft zich de afgelopen jaren niet alleen ontpopt als de drager voor de 
regionale economie, maar ook als de drijvende kracht voor het behouden en 
ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit van het Waddenlandschap en de ont-
plooiing en uitbreiding van de cultuurhistorische identiteit van het gebied en 
het ontstaan van het energie- en watertechnolandschap. Na de verzilvering 
van de nominatie als (natuur)Werelderfgoed hebben overheden en recreatie-
ondernemers op de eilanden en in het kustgebied de koppen bijeen gestoken, 
met als doel om op een verstandige wijze zoveel mogelijk profijt te halen uit 
de nieuwe status van de Waddenzee, met name door het Waddengebied als 
cultuurhistorisch (Wereld)erfgoed te profileren en mee te laten liften met de 
formele status van de Waddenzee. Toen al gauw bleek dat intensieve samen-
werking loont, volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Uiteindelijk heb-
ben die geleid tot een gevarieerd en groot aanbod van voorzieningen op het 
gebied van recreatie en toerisme. 

De eilanden
Op de eilanden is de keuze gemaakt om de kernkwaliteiten te koesteren, en 
wat dat betreft niet de grenzen van de economische gebruiksruimte op te 

zoeken. Wel zijn de ondernemers en de natuurterreinbeheerders er op enkele 
eilanden in geslaagd een lichte uitbreiding van het aantal en de capaciteit van 
verblijfsaccommodaties te realiseren, met zowel economische als ecologische 
winst, door uitruil van een deel van de recreatiegebieden in zones met hoge 
potentiële natuurwaarden - zoals de binnenduinrand - tegen zones in Natura 
2000-gebieden met meer algemene natuurwaarden. Meer in het algemeen 
hebben ondernemers in de verblijfsrecreatie hun groei echter vooral gezocht 
in verdere verbetering van de kwaliteit en in seizoensverlenging. Dit heeft 
geresulteerd in een stabilisatie van het aantal overnachtingen, met dien ver-
stande dat het aantal overnachtingen in het hoogseizoen licht is afgenomen, 
maar de spreiding over het seizoen gelijkmatiger is geworden. Arrangemen-
ten op het gebied van wellness- en zorgrecreatie spelen hierin een rol. De 
lagere capaciteit gedurende het hoogseizoen wordt gecompenseerd door een 
groter aantal dagrecreanten, dat in de ochtend- en de avonduren frequent 
met een van de snelle vaarverbindingen met milieuvriendelijke schepen van 
en naar de eilanden kan reizen. Dit vervoer is, evenals het openbaar vervoer 
op de eilanden, gratis voor toeristen die in het Waddengebied verblijven. 
Op deze manier is het niveau van de horeca, detailhandel en dagrecreatieve 
voorzieningen zelfs toegenomen ten opzichte van 2010.

De aanvankelijke angst van de eilanden, dat de sterk verbeterde bereikbaar-
heid een bedreiging zou gaan vormen voor het specifieke ‘eilandgevoel’ dat 
als een van de sterke kwaliteiten geldt, is ongegrond gebleken. Door de 
combinatie te maken met een gratis en verbeterd voorzieningenniveau van 
het openbaar vervoer zijn alle eilanden autoluw(er) geworden. De rust die 
hiervan uitgaat, levert een meer dan voldoende compensatie van de toegeno-
men bereikbaarheid. Het nieuwe eiland Wieringen neemt in de eilandengroep, 
als enige niet aan de Noordzee grenzend eiland, een geheel eigen positie in.

Het succesvolle concept van Oerol heeft in het Waddengebied navolging 
gevonden in de vorm van festivals voor andere kunstvormen. Zo is onder 
andere de Week van de Beeldende Kunst ontstaan, waarin kunstliefhebbers 
in een periode van een week langs een aantal exposities op de eilanden en in 
het kustgebied trekken die zijn ingericht met werken van de vele kunstenaars 
die, al van oudsher aangetrokken door het Waddengebied, in deze regio 
wonen en werken.  

De vastelandskust
In de kuststrook heeft de programmatische aanpak vanuit het Waddenfonds 
ervoor gezorgd dat er voor het hele Waddengebied de heldere visie op recre-
atie en toerisme, gericht op een samenhangend aanbod van recreatieve voor-
zieningen die passen binnen de identiteit van het Waddengebied en die deze 
waar mogelijk benadrukken, nagenoeg volledig is gerealiseerd. De intensive-
ring van de verbindingen tussen de vastelandskust en de eilanden is aanvan-
kelijk de grootste aanjager geweest voor de ontwikkeling van de recreatie-
sector op de vastelandskust. Zodra een regelmatig dagbezoek aan het strand 
of de duinen op een van de Waddeneilanden veelvuldig en zeer betaalbaar le
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binnen het bereik is gekomen van de toerist in de vastelandskustgebied, was 
er sprake van een spectaculaire groei van het aantal toeristen. Deze groei 
leidde op zijn beurt tot vele nieuwe initiatieven in het vastelandskustgebied, 
zodat dit gebied inmiddels ook zelf veel beter op de kaart staat als een zeer 
gevarieerde en aantrekkelijke vakantiebestemming. Kortom, de programma-
tische aanpak van het Waddenfonds heeft geresulteerd in een volwaardige en 
duurzame toeristisch-recreatieve infrastructuur die is opgebouwd uit meerde-
re lagen. De basis wordt gevormd door een vijftal grootschalige trekpleisters, 
destijds iconen genoemd, die verspreid over de gehele vastelandskust van 
de Waddenzee zijn gelokaliseerd. Binnen deze toeristisch-recreatieve hoofd-
structuur ligt een fijnmazig netwerk van meer kleinschalige voorzieningen en 
bezienswaardigheden, zoals goed bewegwijzerde en per satellietverbinding 
af te leggen cultuurhistorische routes, natuurroutes en van afzonderlijke 
interessante elementen, zoals het Planetarium, het Fiskershûske, Noordpol-
derzijl, het kuurcentrum Nieuwe Schans, enzovoort. Met name het netwerk 
van fiets- en wandelpaden zorgt ervoor dat het Waddengebied op de meest 
passende wijze kan worden bezien en beleefd. Het welvarende karakter dat 
het Waddenkustgebied ook in het verleden kenmerkte, weerspiegelt zich in 
steden als Harlingen, Franeker, Dokkum, Appingedam en Delfzijl. Samen 
met een aantal kleinere dorpen in het kustgebied, zoals Paesens-Moddergat, 
Zoutkamp en Spijk vormen zij een keten van (cultuur)historische beziens-
waardigheden, die deel uitmaakt van menig Waddenarrangement. Reeds lang 
bestaande cultuurhistorische routes, zoals de Waddenparels van de ANWB, 
zijn in deze aanpak opgenomen. 

De grote trekpleisters zijn van west naar oost Willemsoord en de Museum-
haven in Den Helder, het recreatie- en bezoekerscentrum Afsluitdijk, het 
Kazemattenmuseum in Kornwerderzand, het Nationaal Park Lauwersmeer, 
het Waddeneducatiecentrum Pieterburen en het Energiebezoekerscentrum 
Eemshaven. In deze centra, die als uitvalsbasis dienen voor de rest van het 
Waddengebied, is er voor iedereen wel wat te zien en te doen. Per locatie 
komen verschillende thema’s aan bod. Zo is een van de (educatieve) thema’s 
energie, met het voorbeeld van een kleine getijdencentrale in Den Helder, 
een grote zoet-zoutcentrale met bezoekerscentrum op de Afsluitdijk, en het 
specialistische energieonderzoeks- en bezoekerscentrum in de Eemshaven, 
waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie worden 
getoond. In deze keten van grootschalige recreatieve en educatieve trekpleis-
ters ligt nog een aantal kleinere centra. Zo kan vanaf Harlingen een uitstapje 
worden gemaakt naar Terschelling, dat mede op basis van de benutting van 
aardwarmte energetisch volledig zelfvoorzienend is geworden, kan bij Hol-
werd een bezoek worden gebracht aan de kleine milieuvriendelijke veerboten 
en vervult de proefboerderij in Munnekezijl de functie van bezoekerscentrum 
voor energiewinning uit biomassa. 
Rond de thematische voorzieningen worden zowel eendaagse als meerdaagse 
arrangementen aangeboden. 

Dezelfde route kan ook worden afgelegd vanuit het thema water(bouw) en 
klimaat. Op de Afsluitdijk zijn in dat kader de thema’s dijkenbouw en ge-
avanceerde sluizencomplexen en andere spuimiddelen uitgewerkt. Verder 
leidt de route langs de Friese Waddenzeekust langs een modern gemaal dat 
een grote buitendijkse zoet-zoutovergang voedt en op ingenieuze wijze pas-
seerbaar is voor zowel in- als uittrekkende vis. Uiteraard voert de route ook 
langs die delen van het kustlandschap waar de verschillende strategieën die 
de kustbewoners in het verleden hadden om zich te verdedigen tegen hoge 
waterstanden zijn te zien, in de vorm van terpen, oude bedijkingen, maar 
ook in de vorm van kwelderwerken en het herstel van enkele oude zijlen met 
kleine haventjes. Tenslotte is in het noorden van Groningen een proefgebied 
ingericht, waar wordt geëxperimenteerd met verschillende nieuwe vormen 
van zeekeringen, geïnspireerd op de rapportage van de Tweede en Derde 
Deltacommissie.

Onder andere door de hernieuwde inbedding van de kleinschalige visserij in 
het gebiedsgerichte beleid, is de oriëntatie van een aantal kustplaatsen op 
de Waddenzee opnieuw ontdekt. Op de Waddenzee is dit opgepakt door een 
kleine groep vissers, die zich heeft toegelegd op de sportvisserij en op toeris-
tische en educatieve proefvisserijen en Waddenzee-excursies voor bezoekers 
die gewoon willen genieten van de weidsheid en de natuur.

De vermenging van cultuurhistorie en culinaire ontwikkelingen heeft in een 
veelheid van vooral kleinschalige bedrijvigheid een hoge vlucht genomen. Zo 
heeft de geïntegreerde visserij er voor gezorgd dat er in meerdere haven-
plaatsen, zoals Den Oever, Harlingen, Paesens-Moddergat, Lauwersoog en 
Delfzijl, maar ook op de eilanden, weer versmarkten zijn gekomen voor 
een verscheidenheid aan visproducten. De her en der van de grond geko-
men aquacultures pikken een graantje mee van deze ontwikkeling, evenals 
de zoute landbouw en de meer gangbare landbouw, die beiden eveneens 
duurzaam geproduceerde dagverse producten leveren aan de versmarkt. Met 
deze verscheidenheid aan gebiedseigen verse producten kent het Waddenge-
bied nu ook meerdere gerenommeerde restaurants die bezoekers van heinde 
en ver trekken. 

Een grote groep toeristen komt voor de nog altijd bijzondere natuur- en 
landschapswaarden van het Waddengebied. De recreatiesector werkt op dit 
gebied nauw samen met de natuurbeschermingsorganisaties, waarmee ze 
gezamenlijke producten aanbieden aan bezoekers. De Werelderfgoedstatus 
heeft daarnaast ook nieuwe groepen toeristen aangeboord. Met of zonder 
begeleiding van gidsen zijn (meerdaagse) routes uitgezet die op verschillende 
manieren kunnen worden afgelegd, maar die allen langs bijzondere en waar-
devolle natuurgebieden leiden, zoals het Balgzand, de zoet-zoutovergang bij 
de Afsluitdijk, de uitgestrekte buitendijkse gebieden van het Noorderleech, 
Nationaal Park Lauwersmeer en vele kleinere pareltjes zoals de Emmapolder 
en polder Breebaart. De bewoners van de vastelandskust zijn erin geslaagd 
om de Werelderfgoedstatus te verbreden van niet alleen ‘natuur’ Wereld-le
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erfgoed, maar daarnaast ook vooral een cultuurhistorisch Werelderfgoed. 
Lokale overheden hebben er voor gekozen om zorgvuldig om te gaan met de 
karakteristieke (verschillen in) bouwstijlen, verkavelingspatronen en land-
schapselementen in Noord-Holland, Fryslân en Groningen, zonder daarmee 
een statisch museumlandschap te creëren.

De Waddenzee
Op de Waddenzee zelf is minder veranderd. De druk van overtijende wa-
tersporters is gestabiliseerd op het niveau van 2010. De jachthavens zijn, 
met uitzondering van een grote nieuwe jachthaven nabij het recreatie- en 
bezoekerscentrum op de Afsluitdijk, wel gemoderniseerd, maar niet of 
nauwelijks in omvang toegenomen. Het signaleringssysteem, de verbeterde 
weersvoorspelling en het Convenant Jachthavengebonden Watersport hebben 
ervoor gezorgd dat ongewenste en onveilige situaties zich alleen nog bij hoge 
uitzondering kunnen voordoen.
 
4.2 Waddenzeevisserij 
In 2020 is de Waddenzeevisserij een veelvormige bedrijfstak waarvan ie-
dereen vindt dat zij goed is ingepast in het beheer van de Waddenzee als 
belangrijk natuurgebied. Zo nu en dan worden er nog ecologische herstel-
programma’s uitgevoerd. Die vloeien vooral voort uit de klimaatverandering 
en de verschuivingen in de soortensamenstelling en de voedselketen die 
daardoor worden veroorzaakt. Waar mogelijk werkt de visserij mee aan het 
beheer gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de instandhoudings-
doelstellingen voor de Waddenzee. Algemeen heerst de mening dat het beleid 
en het management van de visserij goede garanties biedt voor het vermijden 
van schadelijke effecten van de visserij; de visserijsector zelf waakt over haar 
status van een gewaardeerde bedrijfstak. De rest is een kwestie van hand-
having, die met instemming van alle betrokkenen hard en duidelijk is. De 
vissers weten waar ze aan toe zijn.

De afname in directe werkgelegenheid in de Waddenzeevisserij is zoveel mo-
gelijk beperkt door sterk in te zetten op de ontwikkeling van de kleinschalige 
kustvisserij. De potentiële kansen die deze keuze met zich mee brengt zijn 
in een vroeg stadium onderkend, in het bijzonder wat betreft de bijdrage aan 
de uitstraling en identiteit van het Waddengebied. Dit heeft ertoe geleid dat 
de uitvoering van het kustvisserijbeleid nog voor 2010 werd ingebed in het 
gebiedsgerichte beleid, zodat de kansen die werden geboden in de vorm van 
afgeleide effecten en werkgelegenheid optimaal zijn benut. Zo zijn niet alleen 
nieuwe bedrijven ontstaan op het gebied van de verwerking en verkoop van 
vis en visserijproducten, maar is er ook sprake van nieuwe toeleverings-
bedrijven.  Daarnaast heeft de hernieuwde inbedding van de visserij in de 
Waddenregio een positief effect gehad op de aantrekkelijkheid van het gebied 
voor recreatie en toerisme. De totale werkgelegenheid in het Waddengebied 
is door de keuze voor een maximale inbedding van de visserij in andere func-
ties aanzienlijk toegenomen. De principiële keuze voor kwaliteit boven kwan-
titeit heeft er ook toe geleid dat per kilo vis, schaal- en schelpdieren die in de 

Waddenzee wordt geoogst het aantal mensjaren en het gemiddelde inkomen 
per opvarende ten opzichte van 2009 aanzienlijk is gestegen.
De aanvoer van consumptiemosselen uit de Waddenzee is iets lager dan in 
het begin van de eeuw, maar door de goede prijsvorming en de optimalisatie 
van de kweek op de percelen is er sprake van een renderende exploitatie. 
De afgenomen productie van ‘Wadmosselen’ is gecompenseerd met de oogst 
uit de hangcultures in de nieuwe beschutte buitengaatse lagunes van de 
windturbineparken in de Noordzee en uit de kwekerijen op het land achter 
de zeedijk. Een deel van het jaar worden boven de kweekpercelen op het 
Wad collectoren verankerd voor de invang van mosselzaad. Daarnaast levert 
ook een flink aantal kustvissers jaarlijks mosselzaad aan de kwekers die zij 
oogsten van de door hen geëxploiteerde kleine collectoren die zij met hun 
garnalenkotters goed kunnen bewerken.

Al in 2020 komt ruim 40% van de jaarlijkse behoefte aan mosselzaad uit 
MZI’s; de rest wordt nog geoogst uit de natuurlijke zaadval. Het Europese 
marktaandeel van de Nederlandse mosselsector is door deze innovaties toe-
genomen.

Een aanzienlijk deel van de Waddenzee bestaat uit ‘exclusieve zones’ waar-
binnen de visserij verweven is met de bijzondere natuurwaarden. In deze 
gebieden wordt alleen gevist door schepen met een beperkt motorvermogen 
en kleine vistuigen. Dit zijn schippers die vooral dicht bij huis vissen. Door 
hun korte visreizen en geringere exploitatiekosten kunnen zij de concurrentie 
met collega’s met grotere schepen goed volhouden. Deze groep bestaat voor 
een groot deel uit garnalenvissers met kleine schepen. Zij zijn aangesloten 
bij de Internationale Producenten Organisatie voor de garnalenvisserij die 
verantwoordelijk is voor het bewaken van de maximale duurzaam te realise-
ren visserijinspanning. De Europese Commissie heeft bepaald dat de in het 
kader van de Nb-wet door de overheid gemaakte afspraken over ecologisch 
verantwoorde grenzen aan vangsthoeveelheden en visserijmethoden zijn 
toegestaan. Er is in voldoende mate aangetoond dat zij wenselijk zijn voor de 
realisatie van de hoofddoelstelling van de Waddenzee.
 
Collega’s met grotere schepen mogen in andere delen van de Waddenzee 
vissen. Zij vissen een groot deel van het jaar op de Noordzee. Binnen hun 
visgebied liggen gesloten gebieden waar zich bijzondere natuurwaarden 
(hebben) kunnen ontwikkelen, zoals zeegrasvelden, riffen en sublitorale mos-
selbanken.

Garnalenvissers zetten een speciale sortering garnalen apart die in de havens 
machinaal worden gepeld en als aparte kwaliteitsklasse gretig worden afge-
nomen.

Er is tussen 2010 en 2020 een aanzienlijke groei geweest in het aantal ge-
mengde bedrijven. Dit zijn vissers die met schepen met een beperkt motor-
vermogen veel verschillende vissoorten en schelpdieren bevissen of andere le
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nevenactiviteiten ontplooien. Een deel van hen vist met een combinatie van 
vaste vistuigen zoals staande netten, zegen en lijnen. De visserij met vaste 
vistuigen heeft zich ontwikkeld tot een visserij die er in is geslaagd om op 
selectieve wijze zonder significante milieueffecten nieuwe visproducten met 
een hoge kwaliteit aan te voeren. De resultaten van monitoring en onderzoek 
hebben geleid tot zulke duidelijke voorschriften ten aanzien van afmetingen, 
maaswijdtes en vismethode, dat kon worden vastgesteld dat deze visserijen 
geen significant effect hebben op visbestanden en natuurwaarden.

Een deel van de vissers vaart met gasten die zij kennis laten maken met het 
vissen met verschillende vistuigen. De gasten mogen zelf meewerken wat 
voorziet in een grote behoefte. Deze groep vissers werkt in een speciale toe-
ristische kwaliteitsmarkt samen met accommodatiehouders en horeca. Hun 
gastheerschap draagt sterk bij aan het imago van de visserij. Een deel van 
deze bedrijven is gevestigd op de eilanden, waar zij hebben bijgedragen aan 
de diversificatie en kwaliteitsverhoging van het toeristisch product. Visserij 
is weer een deel geworden van de beleving van de Waddenregio, met een 
sterke bijdrage aan ‘echtheid’, identiteit, bedrijvigheid en eetcultuur. In de 
gehele Waddenzee en de wateren direct buiten de eilanden wordt door veel 
vissers op kleine schaal gevist op garnalen, Japanse oesters, kokkels, mos-
selen en andere schelpdieren, en verder op zeebaars, harder, tong, geep, aal 
(rondom de nieuwe zeegrasvelden) en makreel.

Kleine visserijbedrijven die opereren binnen de exclusieve zones mogen in 
beperkte mate gequoteerde vissoorten zoals tong en makreel aanvoeren. Zij 
hebben hiervoor zelf geen vangstrechten, maar maken hiervoor tegen beta-
ling gebruik van de vangstrechten die in beheer zijn bij het beheerorgaan 
voor de Waddenzee.

Visbestanden zoals de harder en de zeebaars zijn in Europa een belangrijke 
doelsoort voor de kleine kustvisserij geworden. Voor deze migrerende visbe-
standen moesten de Europese zee- en kustvissers wel een gezamenlijk vis-
plan maken met o.a. voorschriften op het gebied van maaswijdte en gesloten 
seizoenen, want er dreigde overbevissing. De sportvisserij is medeopsteller 
van het visplan geweest, wat heeft bijgedragen tot een evenwichtige afwe-
ging van de belangen van de beroeps- en sportvisserij.

De intensievere visserij buiten de exclusieve zones is onderworpen aan 
managementplannen van overheid, onderzoekers en vissers gezamenlijk. 
Een klein deel van de garnalenvissers stapt tijdens bestandsopnames aan 
boord van onderzoeksvaartuigen om mee te werken aan onderzoek. Periodiek 
hebben zij op hun beurt onderzoekers aan boord, tegelijk met een stagiaire 
van de opleiding ‘kustvisserij’ van de visserijschool als welkome gasten, 
waarmee zij bijvangsten monitoren als input voor de managementplannen. 
Deze werkwijze raakt geleidelijk ingeburgerd, mede door het onderwijs op de 
visserijschool. 

Er is in de mosselzaadvisserij en de garnalenvisserij sprake van langjarige 
managementplannen met een grote mate van committent van de zijde 
van natuurorganisaties. Gerechtelijke procedures zijn -  in plaats van regel 
-  uitzondering geworden, omdat de wijze waarop de jaarlijkse quota worden 
vastgesteld (de managementconcepten) op een heldere, eenduidige wijze 
zijn vastgelegd in het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee. De ma-
nagementconcepten zijn onderdeel geworden van het Beheer- en Ontwikke-
lingsplan voor de Waddenzee, omdat ze afdoende garanties bieden voor het 
realiseren van instandhoudings- en hersteldoelen van de Kaderrichtlijn Water 
en Natura 2000. De markt en de natuur blijven een lastige maar boeiende 
omgeving om in te werken, ondanks het feit dat de beheer- en draagvlakpro-
blemen uit de jaren rond de eeuwwisseling bijna helemaal zijn opgelost.

4.3 Landbouw

Duurzaam op de juiste plek
In 2030 wordt de landbouw in het Waddengebied gekenmerkt door een grote 
diversiteit in activiteiten, met in ieder geval één gezamenlijke noemer, na-
melijk dat de landbouw duurzaam is. De Noord-Nederlandse landbouw heeft 
tijdig ingezien dat het behouden van een gezonde sector gebaseerd moet 
zijn op een onderscheidend kwaliteitsniveau. Daarnaast was de druk op het 
grondgebruik, zelfs in het dunbevolkte Waddengebied, zo groot dat er ook 
andere taken, zoals het (betaald) uitvoeren van maatschappelijke wensen 
met betrekking tot de kwaliteit van natuur en landschap, op een of andere 
wijze moesten worden ingepast in de bedrijfsvoering. Binnen het Wadden-
gebied worden zowel kleinschalige, kwetsbare landschappen aangetroffen 
als ook minder kwetsbare, veelal zeer rationeel verkavelde gebieden. Met 
gebruikmaking van de daarvoor beschikbare instrumenten als kavelruil zijn 
veel agrarische ondernemers terecht gekomen op plaatsen die passen bij 
hun specifieke ondernemerskwaliteit. Ondernemers die hun toekomst vooral 
zien in schaalvergroting en verdere specialisatie zijn voor een groot deel op 
plaatsen terecht gekomen waar het landschap zich leent voor die visie, terwijl 
ondernemers die belangstelling hebben voor differentiatie binnen (iets) klei-
nere bedrijfsgrootten in combinatie met neventaken hun bedrijf in de meer 
kwetsbare gebieden hebben voortgezet. 

Zowel de focus op kwaliteitsproducten als het oppakken van neventaken 
hebben ertoe geleid dat de gestage afname van de werkgelegenheid in de 
landbouw tot stilstand is gebracht en dat op een aantal plaatsen binnen het 
landbouwbedrijf zelfs nieuwe functies (en banen) zijn ontstaan. 

Topkwaliteit
Gestart vanuit het principe van duurzame landbouw is er een Waddenvignet 
ontwikkeld dat niet alleen de garantie biedt van duurzaam geproduceerde 
producten, maar ook borg staat voor topkwaliteit. Binnen dit vignet is zowel 
plaats voor zeer grootschalige geproduceerde grondstoffen, als voor klein-le
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schalige al dan niet bewerkte consumptiegoederen. Deze ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden langs twee sporen, die beide worden gekenmerkt door een 
hoog innovatief gehalte. De landbouw in het Waddengebied, hoewel voor 
een deel hoog productief, ontleent zijn welvaart niet aan de omvang van de 
productie, maar aan de kwaliteit van hoogwaardige producten. Dit, onge-
acht of die producten bestemd zijn voor directe menselijke consumptie of 
voor andere doelen, zoals ontwikkelingstrajecten nieuwe landbouwproducten 
voor een toekomstige grootschalige teelt elders. Het (door)ontwikkelen heeft 
zowel betrekking op de veredeling van gewassen als op het totale productie-
proces. 

Scala aan neventaken
De landbouw heeft in 2030 een scala aan neventaken opgepakt, deels op 
puur commerciële basis, maar deels ook omdat de maatschappij (in Ne-
derland en in Europa) deze zo belangrijk vindt voor de leefbaarheid van 
de woonomgeving, dat de uitvoering ervan vorm heeft gekregen als een 
betaalde neventaak.  

De verbreding omvat een verscheidenheid aan nevenactiviteiten: beheer van 
natuur en landschap, duurzame energieproductie, zorgtaken, voorlichting en 
educatie (V&E) en recreatie en toerisme (R&T). Deze functies bevorderen de 
inkomens- en groeikansen, maar daarbij zijn ze ook op andere facetten van 
betekenis voor het Waddengebied. Ze verschaffen de agrarische onderne-
mers namelijk een economische prikkel om zorg te dragen voor de publieke 
ruimte; voor collectieve waarden op het vlak van natuur, landschap en cul-
tuurhistorie. Deze waarden zijn immers bepalend voor het economisch succes 
voor elk van de verbredingactiviteiten. 

Natuur- en landschapsbeheer omvat programma’s waarin de zorg voor 
kwetsbare ecosystemen en (duurzame) landbouw worden geïntegreerd. 
Taken op dit vlak zijn vooral in de bedrijfsvoering opgenomen in de meer 
kwetsbare landschappen en natuur. Op de eilanden heeft de landbouw zijn 
erkende taak als beheerder van het cultuurlandschap achter de duinen inge-
past in de bedrijfsvoering. In het buitengebied aan het vasteland zijn boeren 
die zich op natuur- en landschapsbeheer richten vooral te vinden in klein-
schalige, landschappelijk kwetsbare delen zoals Middag-Humsterland of in 
laaggelegen zones waar landbouw als gevolg van bodemdaling en verzilting 
is geëxtensiveerd. In de laaggelegen zones zijn de functies landbouw, natuur 
en waterberging gecombineerd. Onderdeel van het beheer is ook de transitie 
van landbouwgrond naar natuurgebied. Er vindt structureel overleg plaats 
tussen de verschillende belangengroepen; agrarisch ondernemers, natuur-
beheerders, overheden en bewoners. Innovatieve beheervormen worden van 
overheidswege aangejaagd. 

Elk van de nevenactiviteiten zorg, voorlichting en educatie en recreatie en 
toerisme is gericht op de beleving van bezoekers. Ondernemers bieden 
kleinschalige zorg aan op de boerderij, waarbij gasten de loutering en de le
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zorgfunctie van het platteland kunnen ervaren. De boer is hierbij vooral boer 
en zijn boerderij een agrarische onderneming. De zorgactiviteiten zijn een 
nevenaspect van het boerenbedrijf. Voor de cliënt is dit prettig, omdat hij 
door zijn werk op de boerderij juist uit de sfeer van een zorginstelling komt. 
Schoolklassen en andere geïnteresseerde groepen kunnen op een praktijk-
gerichte manier kennismaken met de agrarische sector. Geïnteresseerde 
boeren worden begeleid bij het ontvangen van groepen en het aanbieden van 
praktijklessen en lespakketten. Ook bemiddelt de vereniging tussen agrari-
ers en scholen. Het recreatieve gebruik van het boerenlandschap levert een 
aanzienlijke bijdrage aan de inkomsten en werkgelegenheid. De bezoeker 
ontvlucht de dagelijkse hectiek en is op zoek naar rust, ruimte en zijn wor-
tels. Recreatie en toerisme vindt daarom sterk aansluiting op voorlichting en 
educatie, natuur en landschapsbeheer, en op versterking van de natuurlijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden in zijn algemeenheid. Samen-
werking tussen agrarische ondernemers, de recreatiesector en natuurbeheer-
ders draagt hieraan bij. 

Proeftuin energiewinning
De landbouw heeft zich sterk toegelegd op de ontwikkeling van producten die 
een bijdrage leveren aan de totale productie en het gebruik van duurzame 
energie. Bijna elk landbouwbedrijf draagt bij aan de productie van bio-ener-
gie door winning uit restproducten. Verder zijn er bedrijven die zijn aangeslo-
ten bij het proeftuinproject voor duurzame energie. In nauwe samenwerking 
met onderzoeksinstellingen ontwikkelen de bedrijven binnen dit concept niet 
alleen nieuwe producten en toepassingen, maar zorgen zij ook voor het ver-
markten ervan. 

4.4 Havengebonden activiteiten
De laatste 20 jaren is de omslag in de Waddenhavens gezamenlijk sterk 
gegroeid, vooral door de sterke ontwikkeling van de Eemshaven. Toch is de 
milieudruk van de havens niet gegroeid en veelal zelfs gedaald ten opzichte 
van 2009. De Waddenhavens zijn inmiddels allemaal CO2-neutraal geworden, 
door een sterke reductie van de uitstoot van CO2 dankzij de inzet van duur-
zame vormen van energie aangevuld met waar nodig goed geregelde afvang 
en opslag van CO2. Ook komt er in de havens veel minder onwenselijke stof-
fen in het water, in die zin heeft de Kaderrichtlijn Water tot ieders tevreden-
heid het beoogde effect op de waterkwaliteit gehad. De havens zijn er op 
deze wijze goed in geslaagd om commerciële belangen en milieubelangen in 
elkaars verlengde te krijgen.
Het ruimtebeslag van de havens is niet of nauwelijks gegroeid, met uitzon-
dering van de Eemshaven. De havens sturen in hun gronduitgiftebeleid zeer 
sterk op intensief ruimtegebruik van haven van havengerelateerde vormen 
van bedrijvigheid, clustering en daarnaast ruimte voor natuur en voor recre-
atie. Ook is door o.a. slimme bouwtechniek de landschappelijke inpassing van 
havens en van haventerreinen duidelijk verbeterd. De grote loodsen (“blok-
kendozen”) die vroeger wel in de havens stonden zijn allemaal aangepast dan 
wel verdwenen. 
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Om de bereikbaarheid van de havens te (blijven) garanderen, zijn bagger-
werkzaamheden noodzakelijk gebleven. Echter, doordat men meer zicht heeft 
op de dynamiek van zand en geulen kan men slimmer baggeren, hetgeen 
wil zeggen met de minste inspanning en de minste verstoring een optimaal 
resultaat voor de vaargeulen en daarmee de bereikbaarheid van de havens. 
De vaarweg naar Harlingen wordt minder intensief gebaggerd dan vroeger, 

nu deze haven zich uiterst succesvol ontwikkeld heeft tot recreatiehaven met 
viskotters, zodat dieperstekende schepen niet meer de haven van Harlingen 
in hoeven en de minimumvaargeuldiepte minder is geworden. 

De laatste jaren zijn de havens steeds meer in gaan zien dat ze zich op hun 
sterke punten moeten ontwikkelen. 
In Harlingen heeft men in toeristisch opzicht optimaal weten te profiteren van 
de mooie historische binnenstad en de mooie ligging aan het Wad. De stad is 
niet alleen een oversteeklocatie voor bezoekers van Terschelling en Vlieland, 
maar heeft zich tot een verblijfslocatie ontwikkeld. Grootschalige industriële 
bedrijvigheid zit niet meer in Harlingen, omdat de stad dat niet langer als zijn 
core business ziet. Gunstig bijeffect hiervan voor de Waddenzee is dat ook 
geen stoffen als olie, chemicaliën of andere giftige stoffen over de Waddenzee 
naar Harlingen behoeven te worden vervoerd. 
Den Oever en Lauwersoog kennen visafslagen waar ook de mogelijkheid 
bestaat voor particulieren (toeristen en bewoners) om vis bij afslag te kopen. 
Deze beide havens en de kleinere havens aan de Waddenkust richten zich 
vooral op de visserij en de toeristische sector. Deze beide sectoren versterken 
elkaar doordat de authentieke sfeer van vissersbedrijvigheid in de havens en 
haventjes toeristen trekt en de visserij bovendien extra inkomsten kan gene-
reren doordat toeristen met viskotters mee kunnen om te vissen. Noordpol-
derzijl heeft zich ontwikkeld tot belangrijk vertrekpunt voor wadlopers, ook 
doordat binnendijks voorzieningen zijn getroffen zoals douches. Daarnaast 
is het de ideale plaats voor sfeerzoekers, vanwege de kleinschaligheid en 
gemoedelijkheid van het getijdehaventje. 
De Eemshaven wordt niet meer door vissers gebruikt, maar alleen voor 
grotere schepen. De Eemshaven wordt gebruikt voor grootschalige bedrijvig-
heid met vooral een sterke specialisatie op duurzame energie (biomassa, 
windturbines, energie uit zon en water). De chemische industrie zit vooral in 
Delfzijl. Vrijwel alle bedrijven op het chemiepark bij Delfzijl zijn inmiddels als 
‘groene chemie’ gecertificeerd. De productieprocessen van de Eemshaven en 
de haven van Delfzijl zijn nog meer vervlochten geraakt dan ze in 2009 al 
waren. Wat betreft beloodsing en navigatie op de Eems worden alle diensten 
gezamenlijk door Groningen Seaports met de haven van Emden verzorgd. De 
Eemshaven heeft zijn positie binnen de havens in de zogenaamde Hamburg-
Le Havre-range aanzienlijk versterkt, mede dankzij de goede ontsluiting van 
de haven naar het Duitse Roergebied.
Den Helder heeft zijn positie als Marinehaven en Kustwachtcentrum en als 
centrum van de offshore-industrie weten te behouden en zelfs weten te 
versterken als coördinatiepunt van de Noordzeelanden bij de bestrijding van 
grote calamiteiten op de Noordzee. Daarnaast is Den Helder in beperkte mate 
een industriehaven. De TESO-veerverbinding naar Texel is verplaatst zodat 
het autoverkeer niet meer door de stad hoeft om bij de boot te komen. 

In de Eemshaven zijn extra maatregelen genomen om een onverhoopte 
lekkende olietanker binnen te halen en in een havenbekken te isoleren. De 
laatste 20 jaar is het nodige onderzoek gedaan zodat nu in 2025 een ramp-
schip razendsnel in de haven kan worden geneutraliseerd. Voor de kleine en 
middelgrote tankers kent Den Helder dezelfde voorzieningen.
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gere menselijke ingrepen komen op dit moment wel voor. Denk daarbij aan 
delfstofwinning (gas en zout) en bijvoorbeeld vaargeulbeheer en kustverdedi-
gingsmaatregelen. Hiervoor geldt dat de ingrepen beoordeeld moeten worden 
op hun toelaatbaarheid met het oog op de natuurwaarden en de bescherming 
van het milieu. Het gaat om activiteiten die in de hand kunnen worden ge-
houden door verboden dan wel een voorzichtige hand-aan-de-kraan-benade-
ring met een goede monitoring. De toetsingskaders van de Natuurbescher-
mingswet 1998/Natura 2000 en van de Wet milieubeheer/m.e.r.-richtlijn zijn 
daarvoor relevant. Ingeval geomorfologische veranderingen dreigen, kan de 
activiteit ofwel niet doorgaan ofwel zullen de gevolgen ervan moeten worden 
gemitigeerd en/of gecompenseerd. Dit zal vanuit deze voorgenomen activitei-
ten gefinancierd moeten worden.

Al jarenlang wordt gas gewonnen dat onder de Waddenzee zit, onder meer 
vanaf de boorlocatie op Ameland en sinds enkele jaren ook vanuit de kust-
strook (omgeving Paessens-Moddergat). De daling van de Waddenbodem 
wordt gemonitord, en zodra kritische grenzen worden overschreden waarbij 
de opslibbing niet meer de bodemdaling kan compenseren, moet de gaswin-
ning worden stopgezet. Dit is het zogenaamde hand-aan-de-kraan-principe.
Er heeft de afgelopen jaren zoutwinning plaatsgevonden in de Waddenkust-
strook in het winningsgebied Barradeel. Plannen voor verdere zoutwinning, 
ook onder de Waddenzee, zijn door de Minister van Economische Zaken voor-
lopig bevroren totdat meer duidelijkheid bestaat wat de oorzaak is van de ge-
constateerde bodemdaling in Barradeel, die groter was dan werd voorspeld. 

Rijkswaterstaat voert het vaargeulbeheer uit. Om het dichtslibben van de 
vaargeulen tegen te gaan en zo de bereikbaarheid van de havens te garan-
deren, wordt gebaggerd. De zogenaamde drempels in de vaargeulen worden 
verwijderd en het slib wordt op de Noordzee weer in zee gestort. Vervuild 
slib wordt opgeslagen. Inmiddels zijn afspraken gemaakt dat de vaarweg van 
de Noordzee naar de Eemshaven vanaf 2011 geschikt zal zijn voor grotere 
schepen met een diepgang tot 14 meter. Daartoe wordt de vaarweg verdiept 
tot 15½ meter, waarvoor gebaggerd zal worden. 

Ter verdediging van de eilanden wordt periodiek zand gesuppleerd in de 
Noordzeekustzone. De zeekeringen aan de Waddenkust zijn momenteel nog 
niet allemaal op Deltahoogte. In het kader van de door de Deltacommis-
sie aanbevolen Deltawet zal een Deltaprogramma worden opgesteld om alle 
zeekeringen op een adequaat beschermingsniveau te krijgen. 

Dan zijn er de autonome ontwikkelingen van buitenaf als bedreiging van het 
morfologische systeem. Daarbij moet vooral gedacht worden aan de gevolgen 
van de klimaatverandering, waardoor de zeespiegel zal stijgen en het zee-
water zal opwarmen. In dit kader is irrelevant of en in hoeverre deze bedrei-
ging door menselijk handelen is mede veroorzaakt. Vooral de stijging van de 
zeespiegel kan geomorfologische gevolgen hebben. De opwarming van het 
zeewater is met name een bedreiging voor ecologische processen (zie 2.2). 

1 Inleiding

De veiligheid van het Waddensysteem en van de mens in het Waddengebied 
zijn veelsoortig en elke bedreiging heeft zijn eigen aard. 

Zo zijn er bedreigingen van de abiotische kenmerken en processen in de 
Waddenzee, zoals het verdrinken van de platen in het geval de opslibbing 
de zeespiegelstijging niet kan volgen. Er zijn ook bedreigingen gericht tegen 
het biologisch systeem. Daarbij kan gedacht worden aan rampen met olie- 
en chemicaliëntankers of containerschepen met gevaarlijke lading (op de 
Waddenzee zelf of op de Noordzee) of bijvoorbeeld de chemische industrie 
in de Eemsmonding, aan exoten die het ecosysteem ontwrichten of andere 
bedreigingen van het ecosysteem (vertroebeling water door baggerwerk-
zaamheden, eutrofiëring, e.d.). Tenslotte kan het gaan om bedreigingen van 
de menselijke veiligheid. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan 
scheepsrampen (denk bijvoorbeeld aan de veerboten), maar ook bijvoorbeeld 
een gecrasht vliegtuig of een terroristische aanslag. 

Op basis van bovengenoemde driedeling is in hoofdstuk 2 een beschrijving 
van de stand van zaken van de veiligheid opgenomen, in hoofdstuk 3 gevolgd 
door een streefbeeld. 

Opgemerkt zij dat elke bedreiging zijn eigen aard heeft. Bedreigingen ver-
schillen qua kans op realisatie, maar ook qua impact. Daarbij is het bij-
voorbeeld lastig om de bedreigingen voor het ecosysteem te wegen tegen 
bijvoorbeeld de bedreigingen voor de mens. De vraag wat zwaarder weegt 
kan dan moeilijk worden beantwoord. Dit is dan ook niet gedaan. Wel is per 
bedreiging de stand van zaken weergegeven en komen deze bedreigingen in 
het streefbeeld terug. 

2 Stand van zaken veiligheid

2.1 Veiligheid van het abiotische systeem
Indien morfologische processen wijzigen of wegvallen, valt ook een belangrij-
ke basis onder het huidige functioneren van het ecosysteem weg. Daarnaast 
kunnen bepaalde bedreigingen van het abiotische systeem tevens bedrei-
gingen van de kustveiligheid inhouden. Er zijn twee soorten bedreigingen 
denkbaar:
1.  menselijke ingrepen in het systeem zelf;
2.  autonome ontwikkelingen van buitenaf.

Grootschalige menselijke ingrepen zoals inpolderingen zijn op dit moment 
niet reëel. De Waddenzee is een alom gewaardeerd natuurgebied waarvoor 
ook internationale verplichtingen tot instandhouding zijn aangegaan. Bo-
vendien is de keuze om de Waddenzee niet in te polderen gemaakt. Daarom 
blijven deze theoretische bedreigingen hier verder buiten beeld. Kleinschali-

veilig Waddengebied



Klimaatverandering en de zeespiegelstijging als gevolg daarvan is een pro-
blematiek die op mondiaal niveau speelt. Het overstijgt het niveau van de 
Waddenzee in die zin dat de zeespiegelstijging niet op Waddenzeeniveau kan 
worden gekeerd. 
Wat wel op Waddenzeeniveau mogelijk is en gebeurt, is maatregelen treffen 
om de zeespiegelstijging op te vangen (adaptatie). Dit gebeurt momenteel al 
doordat zand in de Noordzeekustzone wordt gesuppleerd om zo de Wadden-
eilanden tegen erosie te beschermen. De Deltacommissie vertrouwt voor de 
verdediging van de Noordzeekust – waaronder de Waddeneilanden - tegen de 
hogere toekomstige zeespiegel van de Noordzee vooral op zandsuppleties. Op 
deze wijze worden geomorfologische processen vooralsnog in stand gehou-
den, en tevens wordt de mens beschermd tegen de zee. De Adviesgroep 
Waddenzeebeleid noemt op dit punt bijvoorbeeld: “experimenten met ad-
ditionele zandsuppleties, extra geulen voor sedimenttoevoer, instandhouding 
en uitbreiding van slibvangende structuren” (p. 26). Slibvangende structuren 
bestaan momenteel al, denk aan de rijshouten dammen die kweldervor-
ming bevorderen, waarvan het onderhoud de laatste jaren echter beperkt 
is geweest doordat het onderhoud meer op het behoud en het creëren van 
natuurwaarden is gericht dan op de kustveiligheid zodat een zekere afslag 
acceptabel wordt geacht. 

2.2 Veiligheid van het ecologisch systeem
Het ecosysteem wordt van buitenaf op verschillende manieren bedreigd. Dat 
gebeurt door opwarming van het water (als gevolg van klimaatverandering), 
doordat vervuilende stoffen in het ecosysteem geraken, maar ook door het 
wegnemen van organismen uit het systeem (visserij en jacht) of de introduc-
tie van nieuwe organismen (exoten zoals de Japanse oester). 

2.2.1 Temperatuurstijging
De gemiddelde jaartemperatuur van de lucht en van het water in de Wad-
denzee is de laatste decennia gestegen. In de westelijke Waddenzee is over 
de laatste 25 jaar een temperatuurstijging van het water van 1,5° C gemeten 
(Van Aken, 2008). De gemiddelde jaartemperatuur van de lucht ligt onge-
veer 0,7° C hoger dan 100 jaar geleden het geval was. De verwachting is dat 
deze stijging zich voortzet met nog eens naar schatting 2° C tot 2100. Wat 
betreft de opwarming van het zeewater wordt in het Quality Status Rapport 
gesteld dat de gevolgen voor de ecologie beperkt zijn, met uitzondering van 
mogelijk vaker optredende giftige algenbloei (Essink et al., 2005, pp. 75-80). 
Feitelijk zijn de effecten van de klimaatverandering op de ecologie onbekend. 
Dit onder het voorbehoud dat de zeestromen in de Atlantische Oceaan en de 
Noordzee niet zo wijzigen dat door een grote instroom van poolwater de tem-
peratuur in Noordwest Europa juist zal gaan dalen (Essink et al., 2005, 
p. 75).
Door verandering van de watertemperatuur kunnen allerlei fysische, che-
mische en biologische processen ontregeld raken. Zie hiervoor verder het 
programma ‘natuurlijk Waddengebied’. Duidelijk is dat de klimaatverandering 
en de stijging van de temperatuur een mondiale aanpak behoeven. Op het 

niveau van de Waddenzee moet de temperatuurstijging als een gegeven wor-
den beschouwd en kan slechts aan adaptatie worden gedacht. 

2.2.2 Visserij
Ook het direct wegnemen van organismen uit het systeem kan het ecosy-
steem bedreigen. Daarbij wordt gedacht aan overbevissing en de negatieve 
gevolgen van bepaalde visserijmethoden (bijvangst, habitatverstoring, e.d.). 
Omdat de visserij aan grenzen wordt gehouden door middel van toetsing aan 
de Natuurbeschermingswet 1998/Natura 2000, waarbij eventuele mitigatie 
en/of compensatie vanuit de activiteit zelf zal moeten worden gefinancierd, is 
het niet noodzakelijk om dit in het kader van het programma ‘veilig Wadden-
gebied’ verder te bespreken.

2.2.3 Exoten
De verspreiding van exoten over de wereldzeeën is een mondiaal probleem. 
Organismen komen veelal met schepen mee via het ballastwater, maar 
ook door aangroei op scheepswanden. In het kader van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) wordt het ballastwater aangepakt. Oplossingen 
worden gezocht in de zuivering van ballastwater alvorens te lozen en het 
ontwerpen van schepen die zonder ballastwater kunnen. Het voorkomen of 
beperken van de verspreiding van exoten kan dan ook alleen op mondiaal 
niveau worden gerealiseerd (en dus niet op het niveau van de Waddenzee). 
Op het niveau van de Waddenzee kan - althans in theorie – wel ingezet 
worden op de bestrijding van inmiddels gesettelde exoten, zoals de Japanse 
oester. Deze Japanse oester gedijt zo goed, dat hij een bedreiging vormt voor 
de oester en voor andere schelpdieren. In de praktijk is het niet of nauwelijks 
mogelijk om de Japanse oester geheel uit de Waddenzee te verwijderen (Es-
sink et al., 2005, pp. 158-159). Wel kan de stand van de Japanse oester door 
visserij enigszins worden ingeperkt. De oester is geschikt voor menselijke 
consumptie.

2.2.4 Vervuiling: continu instroom 
Bij vervuiling kan onderscheid worden gemaakt tussen continu instroom van 
ongewenste stoffen (veelal als gevolg van vervuiling van rivierwater, maar 
ook het Noordzeewater) en incidenten waarbij een grote hoeveelheid van een 
ongewenste stof vrijkomt. 
De continu instroom van vervuilende stoffen met het zoete water en door 
Noordzeewater wordt aangepakt op basis van de Kaderrichtlijn Water. 
Voor Noordzeewater is onlangs de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (PbEU L 
164/19) van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn is de bescherming 
en het herstel van het mariene milieu in de Europese zeeën en een goede 
toestand van het milieu in 2021. In 2015 moeten de operationele program-
ma’s zijn opgesteld, welke in 2016 van start moeten gaan. Het zeewater pro-
fiteert van de Kaderrichtlijn Water doordat schoner rivierwater de zee in zal 
stromen. Een verbetering van de chemische en biologische kwaliteit van het 
water voor in ieder geval 2027 door het verminderen van de instroom van 
ongewenste stoffen (zoals giftige stoffen, maar ook van nutriënten) is ver- v
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Zeegebied Maatgevend incident Geschatte frequentie

in de EEZ 15.000 m3 olie eens in de 70 jaar

Zeeuwse kust 5.000 m3 olie eens in de 200 jaar

Hollandse kust 7.500 m3 olie eens in de 50 jaar

Waddenkust 2.500 m3 olie eens in de 650 jaar

1996 is het verboden om olietankers met een draagvermogen van meer dan 
600 ton te bouwen en te leveren met een enkelwandige huid. Enkelwandige 
olietankers van voor 6 juli 1996 met een draagvermogen vanaf 20.000 ton 
moeten uiterlijk op de leeftijd van 25 of 30 jaar zijn verdwenen (afhankelijk 
van het feit of ze van gescheiden ballasttanks zijn voorzien of niet). 
Dit betekent dat kleine enkelwandige olietankers tot 600 ton blijven bestaan 
en ook nog gebouwd mogen worden. Enkelwandige tankers tussen de 600 en 
20.000 ton mogen blijven varen, maar mogen niet meer worden gebouwd. 
Enkelwandige tankers vanaf 20.000 ton mogen ook niet meer gebouwd wor-
den en worden bovendien geleidelijk (tot uiterlijk 2026) uitgefaseerd. (Bron: 
website Europese Unie, Maritieme veiligheid: Versnelde invoering van dub-
belwandige olietankschepen, http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l24231.
htm.) Een relatieve vermindering van het aantal enkelwandige tankers op de 
Noordzee betekent ook een beperking van het risico van een grootschalige 
verontreiniging in de Waddenzee, hoewel ook dubbelwandige tankers uiter-
aard niet zonder risico zijn. 

2.2.6 Vervuiling: bestrijding van incidenten
Voor de bestrijding van dergelijke incidenten zijn goede bestrijdingsplannen 
en een goede coördinatie en de beschikbaarheid van voldoende bestrijdings-
materieel en mankracht vereist. Wat betreft de veiligheid van de chemische 
industrie geldt, dat dit regulier beleid betreft. Er geldt een wettelijk voorge-
schreven veiligheidsniveau. Voor de veiligheid van de scheepvaart gelden 
ook nationale regels, maar zijn tevens maatregelen op Europees niveau of 
zelfs op het niveau van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) nodig  
om de effectiviteit ervan te garanderen. Nederland heeft immers zelf weinig 
invloed op de schepen die in de scheepvaartroutes voor zijn kust langs varen. 

In de capaciteitsnota 2006-2010 van Rijkswaterstaat wordt de stand van 
zaken van de bestrijdingscapaciteit gegeven. Wat nodig is aan bestrijdingsca-
paciteit wordt aan de hand van een rekenmodel uitgerekend. 
Voor het Noordzeegebied ten noorden van de Waddeneilanden wordt uit-
gegaan van een maatgevend incident van 2.500 m3 uitstromende olie, wat 
volgens berekening eens in de 650 jaar zou gebeuren. De norm van één keer 
per 650 jaar is beduidend hoger dan die voor andere delen van de kust (zie 
tabel, gebaseerd op Rijkswaterstaat, 2006, p. 33).

plicht onder de Kaderrichtlijn Water en is dus onderdeel van regulier beleid. 
Op dit gebied moet overigens nog veel werk verricht worden, omdat in 2007 
van ruim driekwart van de waterlichamen in Noord-Nederland de waterkwali-
teit in de categorie ontoereikend valt, en vrijwel geen enkele in de categorie 
goed (RBO-Rijn-Noord, 2007, p. 14), terwijl al deze wateren uiterlijk in 2027 
een goede kwaliteit moeten bezitten.

2.2.5 Vervuiling: preventie van incidenten
Bij incidenten gaat het om zogenaamde puntbronnen die plotseling, als 
gevolg van een ongeval of ongeluk, grote hoeveelheden ongewenste stoffen 
afscheiden. Gedacht kan worden aan een incident in een (bijvoorbeeld che-
mische) fabriek aan landzijde (denk aan de Eemsmonding en in het bijzonder 
het chemiepark Delfzijl). Ook kan het gaan om olie- en chemicaliëntankers en 
containerschepen als bewegende puntbronnen (kleine tankers op de Wadden-
zee zelf en heel grote op de vaarroutes op de Noordzee ten noorden van de 
Waddeneilanden). 
Bij de beoordeling van de risico’s van olieverontreiniging wordt gekeken naar 
de kans dat een incident van een bepaalde omvang plaatsheeft en het effect 
dat dat betreffende incident zal hebben. Dit wordt weergegeven in de formule 
risico = kans x effect. Voor de Noordzee berekent Rijkswaterstaat de risico’s 
aan de hand van een statistisch model (Rijkswaterstaat, 2006). 

Voor de vaarroutes op de Noordzee geldt, dat bijvoorbeeld olietankers tot 
150 meter lengte, maar ook grote containerschepen in de zuidelijke Terschel-
ling-vaarroute (via de Duitse Bocht) op de Noordzee mogen varen. Grotere 
olie- en chemicaliëntankers zijn verplicht de noordelijke vaarroute te kiezen. 
De grens is zo gekozen, dat de echt grote schepen verder uit de kust worden 
gehouden. Het verplaatsen van nog meer verkeer naar de noordelijke route 
betekent volgens Rijkswaterstaat een onverantwoorde vergroting van de risi-
co’s in deze noordelijke vaarroute, zodat dit niet wordt overwogen. 
Wel is de laatste jaren vooruitgang geboekt met AIS-volgsystemen voor alle 
zeescheepvaart (met uitzondering van de pleziervaart), zodat goed bekend 
is welk schip waar vaart (zie bijvoorbeeld www.vesseltracker.com). Echter 
verkeersbegeleidingssystemen (VTS: vessel traffic management systems) 
vergelijkbaar met in de luchtvaart, worden voor de scheepvaart op de Noord-
zee niet gehanteerd. Het risico van aanvaringen wordt door de volgsystemen 
wel beperkt, maar kan nooit volledig worden voorkomen. De risico’s zijn het 
grootst daar waar vaarroutes elkaar kruisen. Overigens is voor kapiteins dui-
delijk dat ze in de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied varen, omdat 
de Waddenzee in oktober 2002 is aangewezen als Particularly Sensitive Sea 
Area (PSSA) en als dusdanig op de zeekaarten staat gemarkeerd. 

Dubbelwandige tankers gelden in het algemeen als veiliger dan enkelwan-
dige, hoewel voor beide soorten ongevallen nooit zijn uit te sluiten. Op dit 
moment zijn de meeste bestaande olietankers nog enkelwandig. Sinds juli 



Voor chemicaliën zijn geen maatgevende incidenten geformuleerd. Wel wordt 
gebruik gemaakt van lijsten met onderscheid tussen verschillende soorten 
stoffen: 

een zwarte lijst met stoffen waarvan de verontreinigende werking moet  
 worden voorkomen;

een grijze lijst met stoffen waarvan de verontreinigende werking moet  
 worden verminderd;

het Noordzee Actie Plan, waarin voor een aantal stoffen reductiepercenta- 
 ges zijn afgesproken;

stoffen die moeten worden verwijderd omdat ze hinder of overlast ver- 
 oorzaken, zoals paraffine.
Belangrijke factoren die bepalend zijn voor de aard en omvang van de ecolo-
gische schade bij een incident in een waardevol gebied, zijn:

de aanwezige natuurwaarden (organismen in de verschillende lagen);
de algemene gevoeligheid van de organismen voor de eigenschappen  

 van de bedreigende stof;
de hersteltijd die het ecosysteem nodig heeft nadat de verontreiniging is  

 verwijderd.
Voor de Waddenzee gelden de geulen als dynamisch, en de platen als laagdy-
namisch en zeer kwetsbaar. 

Ook de kwetsbaarheid van economische sectoren is door Rijkswaterstaat 
bekeken: 














Activiteit Kwetsbaarheid Waarom

industrie zeer kwetsbaar schoon zeewater nodig, o.a. voor 
koeling

scheepvaart zeer kwetsbaar stremming haveningangen, 
schepen schoonmaken

strandtoerisme en 
waterrecreatie

strandtenthouders/vaste locaties: 
zeer kwetsbaar;
waterrecreatievaart minder 
kwetsbaar

geen uitwijkmogelijkheden
wel uitwijkmogelijkheden

visserij
mossel- en oestervisserij: zeer 
kwetsbaar;
overige visvangst: kwetsbaar

vaste percelen
grote ruimtelijke spreiding

zand-, schelp- en 
grindwinning kwetsbaar naar de bodem zinken; wel 

uitwijkmogelijkheden

objecten grote sluizencomplexen kwetsbaar;
de rest: minder kwetsbaar

moeten gesloten blijven

De bestrijdingsstrategie kent drie fasen: voorkoming van uitstroming, 
concentreren van de stof bij de bron en bestrijden van zich verspreidende 
drijvende vloeistoffen. Voor alle drie fasen is bestrijdingsmaterieel nodig. 
Voor bestrijding op de Waddenzee zijn zes veegarmsystemen verspreid over 
de kust en eilanden gestationeerd. Sleephopperzuigers worden bij een inci-
dent ingehuurd. In de nota wordt aangegeven dat de bestrijdingscapaciteit 
van uitstromende milieubedreigende stoffen op de Waddenzee “krap” is. 

Voor oliebestrijding heeft Rijkswaterstaat het motorschip de Arca, die een 
tankruimte van 1.000 m3 heeft en twee veegarmen van zo’n 15 meter lang. 
Daarnaast kunnen in geval van een grotere olieverontreiniging gecontrac-
teerde hoppers (zandzuigers en baggeraars) worden ingezet, waarvoor 
contracten lopen. In totaal moet dan 15.000 m3 aan tankruimte beschikbaar 
zijn. Daarbij moet wel bedacht worden dat het enige tijd kan duren voordat 
de schepen ter plekke zijn, zodat uitwaaiering van de olievlek niet altijd kan 
worden voorkomen. De Kustwacht heeft een vliegtuig op Schiphol staan dat 
direct zal opstijgen bij een grote olievlek om de verspreiding te monitoren. 
In het noorden is het motorschip De Waker permanent aanwezig (vaak in de 
vaart ten noorden van de Waddeneilanden). 
Olie opruimen kan op de Noordzee tot ongeveer windkracht 6. De golven zijn 
dan ongeveer 2 meter hoog. 

Er kan gebruik worden gemaakt van oliekerende scher-
men van ongeveer 200 meter lang. Olie kan naar één plek 
worden geleid. Er kan voor worden gekozen de olie gecon-
centreerd in één gebied terecht te laten komen; dat gebied 
wordt dan als het ware opgeofferd om een grotere ramp te 
voorkomen. De Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee (Wet 
BON) biedt de mogelijkheid dat een haven wordt aange-
wezen (in eerste instantie door de directeur Kustwacht) die 
verplicht is om bijvoorbeeld een lekkende tanker binnen te 
nemen, een zogenaamde ‘place of refuge’. De betreffende 
haven zal dan een zeer grotere verontreiniging ondergaan, 
maar zo wordt voorkomen dat een grote verontreiniging op 
de Noordzee ontstaat, die een groot deel van de kust kan 
verontreinigen.

In het uiterste geval kunnen detergenten worden ingezet 
ter bestrijding van olie en sommige chemicaliën. Dit werkt 
alleen tussen windkracht 2 en windkracht 6 à 7 Beaufort. 
Oliekerende schermen tussen de eilanden om de zeegaten 
van de Waddenzee af te schermen tegen olie uit de Noord-
zee, blijken tot dusverre niet bestand tegen de stromingen, 
ook niet als het water onder de schermen door kan stro-
men.
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Zeegebied Maatgevend incident Geschatte frequentie

in de EEZ 15.000 m3 olie eens in de 70 jaar

Zeeuwse kust 5.000 m3 olie eens in de 200 jaar

Hollandse kust 7.500 m3 olie eens in de 50 jaar

Waddenkust 2.500 m3 olie eens in de 650 jaar
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Om de samenwerking tussen de rampenbestrijding op het land en op het 
water te verbeteren is het project Waterrand (www.waterrand.nl) uitgevoerd. 
Een van de doelstellingen was om structurele en eenduidige afspraken te 
realiseren tussen ‘natte’ en ‘droge’ diensten. 

Wat materiaal betreft wordt gebruik gemaakt van het varende materieel 
en bijvoorbeeld helikopters van bestaande diensten, zoals Rijkswaterstaat, 
eventueel de Kustwacht, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het 
Ministerie van LNV. Ook kunnen particuliere vaartuigen worden opgeroepen. 
Het betreft hier vooral een reguliere taak van de betrokken overheidsdien-
sten, waarvoor gelukkig niet vaak inzet is en zal zijn vereist, maar die wel 
regelmatig wordt geoefend.

Doordat met scenario’s en maatrampen wordt gewerkt, is niet uitgesloten 
dat er een ramp plaatsvindt die niet voorzien en niet geoefend is, of een 
ramp van een omvang waarop men niet voorbereid is. Veiligheid kan ook 
nooit absoluut zijn. De keuze van een adequaat veiligheidsniveau is daarbij 
belangrijk. Uiteindelijk is dat een politieke keuze. Als uitgangspunt geldt dat 
het niveau van calamiteitenbestrijding zoals dat regulier is vastgesteld, ruim 
voldoende moet zijn. 

Terroristische aanslagen en andere vormen van tegen mensen gericht geweld 
kunnen in potentie zeer desastreus zijn en ook impact op de leefomgeving 
hebben. In het kader van maatregelen tegen terrorisme zijn op Europees ni-
veau maatregelen getroffen ter strengere beveiliging van de zeehavens (port 
security). Het gaat om meer generiek beleid dat dus niet Waddenspecifiek is. 
Een opmerking terzijde is dat terroristische aanslagen tot op heden (zoals die 
in New York, Londen en Madrid) vooral gericht lijken te zijn op bevolkingscen-
tra en niet zozeer op gebieden als de Waddenzee. 

3 Streefbeeld veiligheid

Op basis van het bovenstaande wordt het volgende streefbeeld voor 2030 
geformuleerd:

Doordat geomorfologische veranderingen al decennialang goed gemonitord 
worden, kan voorkomen worden dat door menselijk ingrijpen - zoals de delf-
stofwinning en het vaargeulbeheer - het abiotische systeem van de Wadden-
zee wordt bedreigd. De kennis over de effecten van klimaatverandering op de 
watertemperatuur is duidelijk toegenomen. Door wereldwijde maatregelen is 
deze veel beperkter gebleven dan enkele decennia geleden werd gevreesd. 
De kennis over de effecten van klimaatverandering op het niveau van de 
zeespiegel is toegenomen. Er zijn maatregelen getroffen om de zeespiegel-
stijging zoals voor 2100 verwacht op te vangen. Hiertoe is de zeewering van 
zowel de Waddenkuststrook als van de Waddeneilanden versterkt, niet alleen 
door hogere, maar ook door bredere dijken en de vorming van natuurlijke 

2.3 Veiligheid van de mens
Ook de menselijke veiligheid kan op de Waddenzee in het geding raken, zeker 
onder slechte weersomstandigheden. Bij veiligheid gaat het om de preven-
tieve bescherming tegen en de bestrijding van incidenten (veiligheid in de zin 
van safety), maar kan het ook gaan om veiligheid tegen opzettelijk schadelijk 
menselijk handelen, zoals terroristische aanslagen, piraterij en bijvoorbeeld 
illegale handel (veiligheid in de zin van security). 

Bij incidenten op de Waddenzee gaat het vooral om ongevallen met schepen, 
hoewel bijvoorbeeld ook een vliegtuigramp niet ondenkbaar is. Een ongeval 
met een veerboot kent potentieel veel menselijke slachtoffers. Voor derge-
lijke calamiteiten op de Waddenzee bestaan calamiteitenplannen (en speciale 
calamiteitenplannen voor de veerboten). Min of meer hetzelfde geldt voor ca-
lamiteiten in de industrie, en dan met name het chemische cluster bij Delfzijl. 

Zeespiegelstijging kan gezien worden als een bedreiging voor de menselijke 
veiligheid zeker waar de kustveiligheid wordt bedreigd. Uitgangspunt kan zijn 
dat dit in de eerste plaats niet zozeer een bedreiging voor de Waddenzee is, 
maar meer voor de kustbewoners. De benodigde middelen komen van de 
reguliere kanalen zoals het toekomstige Deltaprogramma dat onder de Delta-
wet zal worden geregeld. 

In oktober 2004 is het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee door 
het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied vastgesteld. In dit plan is 
een onderverdeling gemaakt in een zestal bedreigingen: 

mensen in nood;
verontreiniging van oppervlaktewater en oevers;
ongevallen met giftige stoffen;
ongevallen met brand en/of explosiegevaar;
ordeverstoring;
ecologische ramp.

Er wordt gebruik gemaakt van een risicokaart, te vinden op
www.fryslan.nl/crw.

Daarnaast geldt een eigen rampenbestrijdingsplan voor de veerdienst Den 
Helder-Texel en een Rampenbestrijdingsplan Veerdiensten voor de overige 
veerdiensten. Dit laatste plan heeft bijlagen voor de diensten Terschel-
ling/Vlieland-Harlingen, Ameland-Holwerd, Lauwersoog-Schiermonnikoog en 
Eemshaven-Borkum. Ook voor chemische fabrieken, zoals in Delfzijl, gelden 
afzonderlijke rampenplannen. 

Het opperbevel bij een ramp op de Waddenzee is in eerste instantie de bur-
gemeester. De gehele Waddenzee is gemeentelijk - en provinciaal – inge-
deeld, zodat overal op het Wad een bevoegde burgemeester is. Bij een gro-
tere ramp wordt opgeschaald en heeft de Commissaris van de Koningin het 
opperbevel. Wordt het een nationale crisis of bevindt het incident zich op het 
grensvlak met Duitsland, dan wordt opgeschaald naar de Minister van BZK. 










golfbrekers en dempers zoals extra zandbanken en bredere kwelders voor de 
kust. Het veiligheidsniveau is daarmee hoog, en op het niveau dat in het Del-
taprogramma van 2010 is voorzien. De Waddenzee is robuust en veerkrachtig 
waardoor de reeds opgetreden en nog verwachte klimaatveranderingen kun-
nen worden opgevangen.

De visserijsector is duurzaam. De bodemberoerende visserij is verdwenen en 
bijvangst is tot een acceptabel minimum gereduceerd. Er worden niet meer 
organismen uit het Waddenecosysteem gehaald dan binnen de van tevoren 
vastgestelde natuurgrenzen aanvaardbaar wordt geacht. Exoten als de Ja-
panse oester worden zoveel mogelijk in toom gehouden door een natuurlijke 
manier van bevissing. Verder is het aantal invasieve soorten de laatste jaren 
bovendien sterk beperkt, dankzij de effectiviteit van IMO-maatregelen op het 
gebied van ballastwater.

De waterkwaliteit van de Waddenzee is toereikend voor het goed functione-
ren van het Waddenecosysteem. Dit is vooral te danken aan het feit dat de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water voor 2027 zijn gehaald. Ook de Kader-
richtlijn Mariene Strategie heeft hieraan een bijdrage geleverd. De helderheid 
van het water is toegenomen door de introductie van nieuwe technieken voor 
zandsuppleties en voor het storten van baggerspecie.

In algemene zin zijn de veiligheids- en milieueisen scherper gesteld dan in 
2009, als gevolg van regulier Europees en nationaal beleid. De chemische 
industrie in de Eemsmonding is niet alleen groen, maar ook nog veiliger 
geworden. 

Olie- en chemicaliëntankers en containerschepen op de Noordzee zijn veiliger 
geworden. Dankzij IMO- en Europese maatregelen zijn vrijwel alle tankers de 
afgelopen jaren dubbelwandig geworden. De bestrijdingscapaciteit (ruiming 
en detergenten) is vergroot en wordt slimmer ingezet. Dankzij onderzoek de 
laatste jaren is beter bekend welke bestrijdingsmethoden in welke gevallen 
moeten worden ingezet. Daarnaast zijn innovatieve bestrijdingsmethoden 
ontwikkeld die ook bij een hogere windkracht dan 6 à 7 Beaufort kunnen 
worden ingezet. Dankzij onderzoek is beter bekend wat de gevolgen van olie 
en chemicaliën op de zandplaten zijn. 
De Eemshaven en de haven van Den Helder zijn speciaal geëquipeerd als 
‘place of refuge’ voor ramptankers. In deze havens kan men daardoor snel 
en adequaat zogenaamde ramptankers aanpakken, hoewel dit gelukkig nog 
nooit nodig is geweest. 

De port security maatregelen, gericht op de preventie van terroristische aan-
slagen en van ander tegen mensen gericht geweld, zijn in stand gebleven. 
Dankzij een slimmere beveiliging is desondanks de publieke toegankelijkheid 
redelijk gewaarborgd gebleven. 
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1 Inleiding

Het kabinet vindt het van groot belang dat Nederland zich ontwikkelt tot 
een innovatieve motor ten aanzien van de transitie naar een duurzame 
energiehuishouding. Door het geleidelijk opraken van de Nederlandse 
gasvoorraden lopen de activiteiten van de olie- en gasindustrie in Noord-
Nederland langzamerhand terug. De Noord-Nederlandse gaskennis- en 
infrastructuur zal derhalve moeten worden benut voor een transitie naar 
een duurzame energiehuishouding. Zo kan een bijdrage worden geleverd 
aan een toekomstgericht energiebeleid dat van belang is voor Nederland 
en tevens nieuwe mogelijkheden biedt voor het Noorden des Lands1. Om 
deze reden heeft het kabinet besloten om de transitie naar een duurzame 
energiehuishouding als doelstelling in de Wet op het Waddenfonds (tezamen 
met een duurzame economische ontwikkeling als doelstelling c van het 
Waddenfonds) op te nemen. 
Voor wat betreft de transitie naar duurzame energie is in de Wet op het 
Waddenfonds gekozen voor een ruimere begrenzing van het gebied. 
Dit, omdat een geleidelijke afname van de activiteiten van de olie- en 
gasindustrie in Noord-Nederland volgens het kabinet waarschijnlijk een 
negatief effect zal hebben op het sociaal-economische perspectief van het 
Waddengebied.

Noord-Nederland heeft een gunstig politiek- en ondernemersklimaat op het 
gebied van duurzame energie. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd 
in relevant (en regulier) beleid en (uitvoerings)projecten, waarvoor het 
Waddenfonds in principe niet is bedoeld.  

2 Beschrijving stand van zaken

Het Waddengebied heeft enkele specifieke kenmerken en sterktes die het 
gebied bij uitstek geschikt maken voor de transitie naar duurzame vormen 
van energieopwekking.

Gunstig ondernemersklimaat
De bedrijvigheid en ontwikkeling in heel Noord-Nederland is sterk gericht op 
verduurzaming van de economie, zowel vanuit de rijksoverheid, regionale 
overheden als het bedrijfsleven. Op het terrein van duurzame energie wil 
Noord-Nederland een sleutelpositie innemen. Om dit te bereiken zijn enkele 
samenwerkingsverbanden gestart. 

Sinds 2003 kent Noord-Nederland een publiekprivaat samenwerkingsverband 
op energiegebied onder de noemer Energy Valley. In deze samenwerking 
bundelen publieke en private partijen hun inspanningen om met name 
duurzame energieprojecten van de grond te krijgen en het economisch 

cluster van energiebedrijven en kennisinstellingen uit te bouwen.
Onder de noemer Costa Due/Eemsdelta Groen (concrete stappen naar een 
Duurzame Eemsdelta) is de provincie Groningen een samenwerkingsproject 
gestart met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, gericht op 
duurzame energievoorziening en biomassa-activiteiten in de Eemsdeltaregio 
als middel voor economische structuurversterking.

Het Rijk en de vier noordelijke provincies hebben eind 2007 een Energie-
akkoord ondertekend, met onder meer de doelstelling om de energie-
gerelateerde en energie-innovatieve activiteiten in Noord-Nederland te 
versterken en te bevorderen. In 2008 hebben ook het Noord-Nederlands 
bedrijfsleven en de Noord-Nederlandse gemeenten het akkoord ondertekend. 
Noord-Nederland richt zich daarbij onder meer op duurzame energie, 
biobrandstoffen, duurzame mobiliteit en kennis en innovatie.

Grootschalig energiecluster
In het Waddengebied bevindt zich een grootschalig en sterk energiecluster. 
De olie- en gasindustrie is stevig geconcentreerd in Groningen en op basis 
van de aanwezige voorraden is een breed cluster aan grote en kleinere 
ondernemingen ontstaan dat zich bezighoudt met winning, behandeling, 
opslag, transport en handel. Daarnaast speelt de Eemsdelta een belangrijke 
rol in de nationale elektriciteitsopwekking. Circa 10% van de in Nederland 
opgestelde productiecapaciteit voor elektriciteit staat hier opgesteld. De 
Eemshaven heeft vergevorderde plannen om zich te ontwikkelen tot tweede 
energiehaven van Nederland (na Rotterdam). Groningen Seaports heeft 
daarbij de ambitie om het tot een duurzaam energiecentrum te ontwikkelen. 
Er zijn reeds productie-installaties voor biobrandstoffen in gebruik. De 
mogelijkheden worden thans onderzocht voor de bouw van een zogenaamde 
Liquified Natural Gas terminal (LNG-terminal) in  de Eemshaven. Via de 
terminal zou vloeibaar aardgas worden aangevoerd, opgeslagen en terug 
verdampt tot aardgas, waarna dit aardgas vervolgens wordt geleverd aan 
het transportnet voor de aardgasvoorziening van Nederland en Europa. 
Daarnaast heeft NUON Magnum concrete plannen voor de bouw van een 
multifuel energiecentrale (1.200 MW) in de Eemshaven, waarbij meerdere 
brandstoffen als gas, biomassa en kolen gebruikt kunnen gaan worden. Het 
Duitse RWE heeft plannen om een moderne poederkoolcentrale te bouwen 
(1.600 MW) die werkt op steenkool in poedervorm, met de mogelijkheid 
van bijstook van biomassa. Tenslotte heeft het Zwitserse Advanced Power 
plannen om een nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrale (1.200 MW) 
in de Eemshaven te bouwen.
Om de schadelijke effecten van CO2, die bij de verbranding vrijkomt, te 
ondervangen, worden thans de mogelijkheden onderzocht voor afvang en 
opslag van CO2, zodat de techniek op termijn ingezet kan worden in Noord- 
Nederland.
Om deze energie-gerelateerde activiteiten (m.n. t.b.v. kolenschepen, 
olietankers, LNG-schepen) mogelijk te maken, is er een verdieping en d
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1  Brief kabinet inzake standpunt rapport AGW.



verbreding van de vaargeul Eemshaven-Noordzee gepland. Vanwege de 
mogelijke negatieve effecten hiervan op het ecosysteem loopt hiertegen een 
bezwaarschriftenprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

In de Eemsdelta bevindt zich ook een omvangrijk chemiecluster, waar 
16 tot 18% van de Nederlandse chemie gevestigd is. Er zijn plannen 
en experimenten om productieprocessen tussen het energie- en 
het chemiecluster onderling te integreren, waarbij restproducten en 
halffabrikaten van het ene productieproces als grondstof voor een ander 
productieproces wordt ingezet. Zo is er momenteel een proefproject gaande 
waarbij met behulp van de rookgassen (CO2) uit de energiecentrales algen 
worden gekweekt die als basisgrondstof kunnen gaan dienen voor verven en 
biobrandstof.

Sterke agrarische sector
Het gebied kent een traditioneel sterke agrarische sector, met relatief veel 
grootschalige akkerbouw en veeteelt en hieraan gelieerde kennisclusters. 
Deze sector, die beschikt over een groot innovatief vermogen, biedt allerlei 
aanknopingspunten voor nieuwe duurzame energieontwikkelingen. Zo wordt 
er jaarlijks een omvangrijke hoeveelheid biomassa geproduceerd, zowel 
aan primaire agrarische producten als indirect aan reststromen. Enkele van 
deze biomassastromen worden al ingezet voor energiedoeleinden, zoals 
koolzaad voor de verwerking in oliemolens en mest in mestvergisters. 
In heel Noord-Nederland zijn reeds vele tientallen mestvergisters in 
bedrijf, voornamelijk bij particuliere boerenbedrijven. Daarnaast zijn er 
coöperatieve, meer grootschalige vergisters (gepland) in het gebied. Ook 
worden er experimenten uitgevoerd op het gebied van meer hoogwaardige 
toepassingsvarianten van biomassa en innovatieve duurzame technieken in 
de agrarische sector. Zo is er een proef gaande bij een melkveehouderij in 
het Waddengebied waarbij algenteelt wordt gekoppeld aan mestvergisting 
voor de productie van groene energie en worden bij de Vereniging Dollard 
Tarwe de mogelijkheden onderzocht voor de aanwending van agrarische 
reststromen (tarwestro) voor de productie van biodiesel. De stichting 
Waddenkas werkt aan een groot aantal innovaties in de glastuinbouw, waarbij 
het de bedoeling is om met een combinatie van nieuwe technieken, zoals 
geothermie, levering van restwarmte en CO2, koude –warmte opslag etc., 
energieneutraal en wellicht zelfs energieleverend te produceren. 

In Noord-Nederland is de teelt van biomassa voor energiedoeleinden 
momenteel nog erg kleinschalig. Dit komt onder meer doordat deze teelt 
(zonder subsidies) nog niet rendabel is. De verwachting is dat dit in de 
nabije toekomst niet veel zal toenemen, doordat de grondprijzen als 
gevolg van de rendabele voedselteelt in het gebied naar verwachting te 
hoog zullen blijven. Bovendien is de fysieke ruimte in het Waddengebied 
te beperkt om een substantiële bijdrage te leveren aan de behoefte aan 
biomassa voor energiedoeleinden. Teelt van biomassa in de Waddenzee voor 
energiedoeleinden vindt nog niet plaats. De teelt van algen en wieren bevindt 

zich nog in een ontwikkelstadium. 
Er zijn proeven gepland voor de teelt van algen in de Noordzee.
Ook de toepassingsmogelijkheden van niet-agrarische biomassa reststro-
men zijn technisch nog beperkt. Afgezien van hout, worden de overige 
restproducten uit landschap en natuur zoals GFT- en groenafval en berm- 
en natuurgras nog nauwelijks voor energiedoeleinden toegepast. De 
ontwikkelingen hieromtrent bevinden zich nog in de experimentele fase. 
Er zijn wel experimenten en ontwikkelingen gaande ten aanzien van de 
verbetering van deze technieken. Zo is in de provincie Groningen een proef 
gestart waarbij bermmaaisel (co-)vergist wordt tot biogas.
Biogas uit vergistingsinstallaties wordt tegenwoordig meestal via warmte-
krachtkoppeling omgezet in elektriciteit en warmte. Het nadeel hiervan is dat 
er vaak geen rendabele toepassing gevonden kan worden voor de warmte. 
Met als gevolg dat zo’n 60% van de energie verloren gaat. Opwaardering tot 
groen gas geeft een duidelijk hoger rendement. Groen gas kan in het gasnet 
worden geïnjecteerd of worden gebruikt als transportbrandstof. De techniek 
is al voorhanden. Groen gas is in (Noord-)Nederland nog niet grootschalig 
aan de pomp te verkrijgen. De realisatie van aardgas-tankstations in Noord-
Nederland, een belangrijke eerste stap naar de mogelijkheden voor het 
tanken van groen gas, komt langzaam van de grond. In het gebied rijden wel 
al enkele voertuigen (bijvoorbeeld openbaar vervoersbussen) rond op groen 
gas en er zijn plannen voor een 32 km lange biogasleiding in Noordoost 
Fryslân, waardoor transport van regionaal geproduceerd biogas mogelijk 
wordt. Ook vindt in het gebied al lokale, rechtstreekse afzet van duurzame 
energie (elektriciteit, gas, warmte) plaats door producenten als bijvoorbeeld 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, coöperatieve vergistinginstallaties en 
afvalhoutverbrandingsinstallaties. Er zijn op dit terrein al verschillende 
nieuwe initiatieven in een meer of minder gevorderd stadium. 

Geografische en klimatologische kenmerken
Tenslotte heeft het gebied enkele geografische en klimatologische kenmerken 
die mogelijkheden bieden voor de opwekking van verschillende typen 
duurzame energie; aanwezigheid van zoet en zout water (Blue Energy), 
getij, een gunstig zon- en windklimaat en een geschikte ondergrond voor de 
winning van aardwarmte. 

De winning van zogenaamde Blue Energy, dat berust op het benutten van 
minieme spanningsverschillen die optreden bij de overgang van zoet naar 
zout water, bevindt zich nog in de onderzoeksfase en het zal nog een aantal 
jaren duren voordat Blue Energy op grote schaal kan worden toegepast. 
Nabij Harlingen is wel al een proefinstallatie werkzaam en op termijn is de 
realisatie van een grote centrale van 200 MW op de Afsluitdijk gepland.
Geothermische energie of aardwarmte maakt gebruik van de warmte in de 
aardkorst of diep binnenin de aarde. Een geothermische centrale maakt 
gebruik van aardwarmte door heet grondwater te gebruiken voor het 
opwekken van elektriciteit. De techniek is niet overal toepasbaar, maar de 
zandsteengronden in onder meer Noord-Nederland lijken goed geschikt voor d

u
u

rz
a
m

e
 e

n
e
rg

ie



gebruik van aardwarmte. Onder Terschelling en de Waddenzee ligt een groot 
reservoir geschikt (warm) grondwater. De Skylger Energie Maatschappij 
(S.E.M.), een initiatief uit de Terschellinger gemeenschap, gaat onderzoeken 
of het mogelijk is een geothermische energiecentrale op Terschelling te 
bouwen, die aardwarmte omzet in elektriciteit.
De technologie van getijdenenergie (uit de getijdenstroming van eb en vloed) 
staat nog in de kinderschoenen, maar door de hoge stroomsnelheden in de 
sluizen van de Afsluitdijk en in de zeegaten tussen de eilanden zijn deze 
locaties potentieel geschikt voor de winning van getijdenenergie. In het 
sluizencomplex bij Den Oever is al een proefinstallatie in gebruik.
Langs de hele Waddenkust zijn momenteel windmolens te vinden, het 
betreft solitaire windmolens en windmolens geconcentreerd in kleine 
of grote windmolenparken. In de Eemshaven is momenteel het grootse 
windmolenpark gesitueerd.

In het in 2007 verschenen ambitiemanifest Waddeneilanden is verwoord dat 
de eilanden in 2020 op duurzame wijze volledig zelfvoorzienend willen zijn 
op het gebied van energie (en water). Op verschillende eilanden zijn al kleine 
coöperatieve energiemaatschappijen opgericht. Vele kleinschalige initiatieven 
op het terrein van duurzame energieopwekking zijn al gerealiseerd of 
in voorbereiding op de verschillende eilanden, zoals opwekking door 
zonnepanelen, zonneboilers, vergisters en kleine windmolens. Bij nieuwbouw 
en verbouwplannen op alle eilanden wordt de mogelijkheid van duurzame 
energietoepassingen bezien. Rederij Doeksen is bezig met het ontwikkelen 
van een nieuw schip op wind- en zonne-energie.

3 Streefbeeld 

In 2030 heeft het Waddengebied zich ontwikkeld tot een kennis- en 
innovatieregio voor duurzame energie; een proeftuin voor nieuwe, 
duurzame technologieën en concepten. De goede samenwerking tussen 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven heeft geleid tot een verbeterde 
innovatiekracht van het Waddengebied. Doordat de kennisinstellingen 
in samenwerking met het bedrijfsleven experimenten goed en snel 
op praktijkschaal kunnen testen, vindt doorontwikkeling van nieuwe 
technologische vindingen snel plaats. De in het Waddengebied ontwikkelde 
vindingen worden succesvol doorverkocht, waarna grootschalige 
doorontwikkeling en commerciële opschaling plaatsvindt buiten het 
Waddengebied. De kennisinstellingen hebben ook hun curricula afgestemd 
op de vraag naar hoogwaardige kennis over duurzame energie vanuit 
het gebied. Dankzij het conglomeraat van bedrijven en instellingen, dat 
betrokken is bij het ontwikkelen en toepasbaar maken van allerlei vormen
van duurzame energie, wordt het Waddengebied internationaal erkend als
energiekenniscentrum met een grote aantrekkingskracht op hoogwaardige
werkgelegenheid.

De agrarische sector in het Waddengebied is een duurzame sector geworden 
met een belangrijke rol als producent van groen gas. De bedrijven zijn in 
hoge mate zelfvoorzienend voor wat betreft hun energiebehoefte.
Bijna elk landbouwbedrijf draagt bij aan de productie van bio-energie door
energiewinning uit restproducten, maar er zijn ook bedrijven die zijn 
aangesloten bij de proeftuin voor duurzame energie en die in nauwe 
samenwerking met onderzoeksinstellingen en bedrijven nieuwe producten 
en toepassingen ontwikkelen. Bedrijfsprocessen maken zoveel mogelijk 
gebruik van gesloten kringlopen, waarbij afval hergebruikt wordt en energie 
wordt geproduceerd; mest en ander organisch afval wordt gebruikt voor 
energieopwekking in vergisters, waarna het digestaat als kunstmestvervanger 
de bodem bemest of als voeding dient voor de algenteelt. De geproduceerde 
warmte, elektriciteit en het biogas worden gebruikt voor de eigen 
energiebehoefte en voor levering aan het elektriciteits- en aardgasnetwerk 
en het gebiedsdekkende netwerk van biogas-afnamepunten voor de 
scheepvaart en het wegverkeer, maar ook rechtstreeks aan lokale afnemers 
als woonwijken, voorzieningencentra of bedrijventerreinen. 

De biomassateelt voor energiedoeleinden in het Waddengebied en 
op de Waddenzee is vooral gericht op experimentele en innovatieve 
productiecombinaties en kennisontwikkeling.
Ook niet-agrarische biomassa reststromen worden duurzaam hergebruikt 
voor (o.m.) energiedoeleinden, zoals rioolslib, GFT- en groenafval en 
berm- en natuurgras uit het weg- en natuurbeheer. De benutting van deze 
restproducten is geoptimaliseerd door de organisatorische en infrastructurele 
aansluiting van reststroomaanbieders, als waterschappen, terreinbeheerders, 
agroverwerkende industrie en overheden met lokale energie-afnemers als 
bedrijventerreinen of voorzieningencentra.

Het Groningse energiecluster is druk bezig met de overstap naar werkelijk 
duurzame energie. De al aanwezige kennis en infrastructuur worden 
hiervoor ten volle benut. De CO2 die nog vrijkomt, wordt zoveel mogelijk 
nuttig hergebruikt. De Eemsdelta heeft zich ontwikkeld en gespecialiseerd 
tot een knooppunt van duurzame energieactiviteiten, zowel op het gebied 
van elektriciteit, als transportbrandstoffen, als groen gas. De ruimtelijke 
clustering heeft geleid tot groei, innovatie en kennisontwikkeling en daarmee 
tot een structurele economische versterking van de regio. Door deze 
clustering is tevens de ruimtedruk op de rest van het gebied verminderd. 
Zo zijn de grootschalige biomassatransporten door de aanwezigheid 
van een diepzeehaven geconcentreerd in deze Waddenhaven. De 
combinatiemogelijkheden met het chemiepark worden goed benut; het park 
neemt, als grootverbruiker, duurzame energie af en productieprocessen zijn 
op elkaar afgestemd, waarbij reststoffen van de één als grondstof voor de 
ander benut worden.
De Afsluitdijk is als icoon van duurzame energie in combinatie met 
natuurontwikkeling een toeristische trekpleister geworden. Er is een d
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grootschalige zoet-zoutovergang gerealiseerd waarbij ‘blauwe energie’ 
wordt opgewekt. In de zeegaten tussen de eilanden wordt getijdenenergie 
gewonnen. Windenergie wordt nog slechts gewonnen in Delfzijl, de 
Eemshaven, Harlingen en Den Helder, op andere locaties werd de 
inbreuk op het open landschap te groot gevonden en zijn de molens 
verwijderd. Grootschalige windmolenparken zijn, met inachtneming van de 
trekvogelroutes en hun effecten op zeezoogdieren en vissen, ver buiten het 
Waddengebied (offshore) gerealiseerd.

De Waddeneilanden zijn in hoge mate, waarvan drie al volledig, 
zelfvoorzienend voor wat betreft hun energiebehoefte door kleinschalig 
gebruik te maken van o.m. windenergie, zonne-energie, geothermie, 
vergisters en getijdenenergie. Doordat de eilanden als proeftuin hebben 
gefungeerd voor innovatieve technieken is doorontwikkeling en realisatie 
snel van de grond gekomen, onder meer door de inzet van de zelfstandige, 
kleinschalige eilander energiecoöperaties. De duurzame, innovatieve eilanden 
zijn tevens als toeristisch-recreatief product in de markt gezet.

In 2030 is een groot deel van het Waddengebied zelfvoorzienend voor wat 
betreft de energiebehoefte. Een groot deel van deze energiebehoefte wordt 
duurzaam en kleinschalig opgewekt. Slechts op de Afsluitdijk (Blue Energy), 
in de Eemsdelta (energiecluster) en bij de vier grote Waddenhavens (o.a. 
wind) wordt grootschalig duurzame energie opgewekt.
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1. Inleiding en achtergrond 

De Raad voor de Wadden is bezig met het opstellen van een advies over 
haar visie op de gewenste sociaal-economische ontwikkeling van het 
Waddengebied. Die ontwikkeling betreft een streefbeeld over de komende 
20 jaar met een doorkijk op nog langere termijn. Dit sociaal-economische 
streefbeeld richt zich op de belangrijkste economische sectoren in het 
Waddengebied: landbouw, visserij, recreatie en toerisme, energie en 
havengebonden activiteiten. 

De Raad heeft de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit gevraagd om behulpzaam te zijn in het tot stand brengen 
van bovengenoemd punt. Het gaat hierbij om het bijeenbrengen van 
indicatoren die het sociaal-economische belang van de bovengenoemde 
sectoren in het Waddengebied weergeven. 

Deze notitie geeft de gevraagde informatie voor het recente verleden. De 
beschikbaarheid van indicatoren die daadwerkelijk op het Waddengebied 
betrekking hebben, verschilt sterk per sector.1  De indicatoren zijn 
verzameld uit gegevens van het CBS (primaire bron) en uit secundaire 
bronnen.2 Steeds wordt gestreefd naar een vergelijking van het 
Waddengebied met Noord-Nederland of Nederland als geheel als 
referentiegebied.  

In hoofdstuk 2 wordt een vergelijking gemaakt tussen verschillen in de 
werkgelegenheidsstructuur voor gebieden binnen het Waddengebied en 
die tussen het Waddengebied, de belangrijkste forensengemeenten voor 
inwoners van het Waddengebied (Alkmaar, Leeuwarden en Groningen) en 
Nederland. Doel is hiervan om helder te krijgen in hoeverre de gekozen 
sectoren van belang zijn voor het Waddengebied. Dit maakt het mogelijk 
projecten die betrekking hebben op ontwikkeling van het Waddengebied 
op de juiste economische aangrijpingspunten te waarderen. Hoofdstuk 3 
gaat dieper in de landbouw in het Waddengebied. Hierin gaat het niet 
alleen om vestigingen en arbeid, maar ook om grondgebruik en verbrede 
landbouw. Dat zijn activiteiten naast de kernactiviteit van het bedrijven 
van landbouw. Hoofdstuk 4 handelt over visserij in het Waddengebied. 
Hoofdstuk 5 behandelt indicatoren voor recreatie en toerisme. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een analyserapport dat onlangs in opdracht 
van de Raad voor de Wadden is verschenen.3 Hoofdstuk 5 gaat over de rol 
van de energiesector in het Waddengebied en hoofdstuk 6 over de 
havengebonden activiteiten. 

1 Het Waddengebied is opgebouwd uit de vijf Waddeneilanden (Texel, Vlieland, 
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog) en 13 vastelandsgemeenten die grenzen aan de 
Waddenzee (Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen, Wûnseradiel, Harlingen, 
Franekeradeel, Het Bildt, Ferwerderadiel, Dongeradeel, De Marne, Eemsmond, Delfzijl, 
Reiderland). Dit is de indeling volgens de pkb Waddenzee. 
2 Dit zijn bijvoorbeeld gegevensbestanden van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), LISA-gegevens, e.d. Van belang is hier dat het niet om eenmalige gegevens gaat. 
3 F.J. Sijtsma (RuG/RvdW), G.J. Werner (RuG/RvdW), medewerkers secretariaat RvdW en 
Lourens Broersma (RuG; eindredactie) 2008, “Recreatie en toerisme in het 
Waddengebied”, Leeuwarden. 
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2. Werkgelegenheidsstructuur Waddengebied in perspectief 

De werkgelegenheidsstructuur in een gebied is het percentage banen in 
een bepaalde bedrijfstak. Het zegt dus iets over de over- of onderver-
tegenwoordiging van bepaalde activiteiten. Deze activiteiten zijn hier 
toegespitst op de voor het Waddengebied meest relevante sectoren.4

Figuur 1 toont de werkgelegenheidsstructuur voor de meest relevante 
ruimtelijke indeling van het Waddengebied waar het gaat om economische 
activiteiten, te weten: de eilanden, de grote kernen aan de vastelandskust  
en de overige (plattelands)gebieden aan de vastelandskust. 

Uit deze figuur blijkt dat in alle ruimtelijke delen van het Waddengebied 
de meeste banen zijn te vinden in de ‘overige activiteiten’. Dit zijn 
industrie, bouw, handel, financiële en zakelijke diensten, overheid en 
zorg. Toch is er ook een duidelijk verschil tussen deze drie gebieden. Op 
de eilanden is met name werkgelegenheid in het toerisme van groot 
belang en in iets mindere mate ook de landbouw en visserij. In het 
plattelandsdeel van de vastelandskust speelt landbouw ook een 
prominente rol. Dat is duidelijk niet het geval in de stedelijke kernen van 
de vastelandskust. Hier is energie vrij belangrijk en zijn de overige 
activiteiten het hoogst, waaronder industrie. 

 Figuur 1. Werkgelegenheidsstructuur Waddengebied, 2007 
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4 Deze sectoren staan verder in dit rapport centraal en worden in de komende 
hoofdstukken nader besproken. 
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1 Het Waddengebied is opgebouwd uit de vijf Waddeneilanden (Texel, Vlieland, 
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog) en 13 vastelandsgemeenten die grenzen 
aan de Waddenzee (Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen, Wûnseradiel, Harlingen, 
Franekeradeel, Het Bildt, Ferwerderadiel, Dongeradeel, De Marne, Eemsmond, Delfzijl, 
Reiderland). Dit is de indeling volgens de pkb Waddenzee.
2 Dit zijn bijvoorbeeld gegevensbestanden van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), LISA-gegevens, e.d. Van belang is hier dat het niet om eenmalige gegevens 
gaat.
3 F.J. Sijtsma (RuG/RvdW), G.J. Werner (RuG/RvdW), medewerkers secretariaat RvdW 
en L. Broersma (RuG; eindredactie) 2008. Analyserapport “Recreatie en toerisme in 
het Waddengebied”, Leeuwarden.

gaat dieper in op de landbouw in het Waddengebied. Hierin gaat het niet 
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Figuur 2 vergelijkt de werkgelegenheidsstructuur van het totale Wadden-
gebied met de belangrijkste forensengemeenten voor inwoners van het 
Waddengebied (te weten Alkmaar, Leeuwarden en Groningen). Dit dient 
om aan te geven wat de belangrijkste verschillen zijn tussen activiteiten 
die plaats vinden in het gebied zelf en in de gebieden waar veel inwoners 
van het Waddengebied werken. Tot slot wordt een verge-lijking met 
Nederland gemaakt. De y-as van deze figuur is ingekort om een beter 
onderscheid tussen de vier andere sectoren te kunnen maken. De 
categorie ‘overige activiteiten’ is zodanig groot dat dit anders niet goed 
mogelijk is. 

Ook uit deze figuur blijkt duidelijk de onderschikte rol voor de werkgele-
genheid in overige activiteiten in het Waddengebied en de dominante rol 
van de landbouw en visserij. Zelfs energie, waarin slechts een beperkt 
aantal personen werkzaam zijn, is in het Waddengebied fors hoger dan 
landelijk. Ook het belang van toerisme en transport in de totale 
werkgelegenheid is in het Waddengebied iets hoger dan nationaal het 
geval is.

Figuur 2. Werkgelegenheidsstructuur Waddengebied in perspectief 
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Concluderend kunnen we stellen wanneer beide figuren gecombineerd 
worden dat landbouw de meest onderscheidende – en in die zin 
dominante – sector in het gebied is. Ook energie is een relatief belangrijke 
sector in het Waddengebied. Het absolute aantal mensen dat er werkt is 
gering, maar de productie en toegevoegde waarde van deze sector is 
groot. Deze energiegebonden activiteiten spelen zich vooral af in de 
grotere kernen van de vastelandskust. Toerisme speelt zich vooral op de 
Waddeneilanden; de werkgelegenheidsaandelen op de vastelandskust van 
toerisme zijn lager dan landelijk. 

5

3. Indicatoren voor de landbouw in het Waddengebied 

Voor de ontwikkeling van de landbouw naar regio zijn voldoende 
indicatoren beschikbaar.  

3.1. Aantal landbouwbedrijven naar grootte 
In deze paragraaf staat de ontwikkeling van het aantal bedrijven centraal. 
Door bedrijven naar omvang van hun areaal landbouwgrond in ogen-
schouw te nemen, kan een beeld worden geschetst van de mate van 
schaalvergroting in de landbouw in het Waddengebied ten opzichte van 
Nederland. 

Figuur 3 geeft de ontwikkeling van het totale aantal landbouwbedrijven in 
het Waddengebied en Nederland voor de afgelopen 15 jaar (1992-2007). 
Duidelijk is dat aantal bedrijven is gedaald. In het Waddengebied van ca. 
3500 tot ca. 2500. Landelijk was de daling nog sterker zoals figuur 1 laat 
zien.

 Figuur 3. Aantal landbouwbedrijven Waddengebied en Nederland,  
 1992-2007 
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De figuren 4 tot en met 7 tonen de ontwikkeling in het aantal bedrijven 
naar het aantal hectares landbouwgrond dat zij gebruiken. Ook nu wordt 
dezelfde vergelijking tussen het Waddengebied en Nederland gemaakt. 
Vooral het aantal kleinschalige landbouwbedrijven met minder dan 30 ha 
cultuurgrond is de afgelopen vijftien jaar fors gedaald. In het Wadden-
gebied kromp dit aantal van ruim 2000 in 1993 tot minder dan 1200 in 
2007; een daling van 40%. Landelijk kromp het aantal kleine landbouw-
bedrijven nog iets sterker met 41%. so

ci
a
a
l-

ec
o
n
o
m

is
ch

e 
se

ct
o
re

n
 w

a
d
d
en

g
eb

ie
d

van het Waddengebied werken. Tot slot wordt een vergelijking met

Toerisme speelt zich vooral af op de 

Figuur 3 geeft de ontwikkeling van het totale aantal landbouwbedrijven in het 
Waddengebied en Nederland weer voor de afgelopen 15 jaar (1992-2007). 
Duidelijk is dat het aantal bedrijven is gedaald. In het Waddengebied van 
ca. 3500 tot ca. 2500. Landelijk was de daling nog sterker zoals figuur 1 laat 
zien.
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 Figuur 4. Landbouwbedrijven met minder dan 10 ha cultuurgrond 

  Bron: CBS (bewerking RuG) 

  Figuur 5. Landbouwbedrijven met 10-30 ha cultuurgrond 
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Het aantal bedrijven met 30-50 ha cultuurgrond daalde in het Wadden-
gebied, maar vertoonde landelijk een omgekeerd U-vorm. Tot eind jaren 
90 groeide het aantal bedrijven nog, maar daarna zette een scherpe daling 
in. Voor het Waddengebied is een dergelijk patroon afwezig. Hier daalde 
het aantal bedrijven gedurende de hele periode. 
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 Figuur 6. Landbouwbedrijven met 30-50 ha cultuurgrond 
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Figuur 7. Landbouwbedrijven met meer dan 50 ha cultuurgrond 
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Alleen het aantal grote landbouwbedrijven met meer dan 50 ha 
cultuurgrond groeide wel de afgelopen vijftien jaar, zowel landelijk als 
voor het Waddengebied. Voor het Waddengebied ging het voor deze 
categorie om een toename van 725 naar bijna 900 bedrijven, ofwel een 
toename van 24%. Landelijk was deze groei nog sterker met 62%. so
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De landbouw kenmerkt zich dus door voortschrijdende schaalvergroting. 
Dit geldt ook voor het Waddengebied. Maar de mate waarin dit daar plaats 
vindt ligt beduidend onder het landelijke niveau. Opmerkelijk is dat een 
vergelijkbaar patroon in schaalvergroting zich ook op de Waddeneilanden 
voordoet. Ook hier daalde het totaal aantal landbouwbedrijven van 470 
naar 350 tussen 1992 en 2007 (-25%), maar steeg het aantal bedrijven 
met een areaal van meer dan 50 ha met 57% van 50 naar 80 bedrijven. 
Deze stijging is groter dan die voor het Waddengebied als geheel, maar 
lager dan nationaal. 

3.2. Bedrijven naar grondgebruik 
Figuur 8 geeft een verdeling van de landbouwbedrijven in het Wadden-
gebied en Nederland naar grondgebruik. Dat wil zeggen naar type 
gewassen en dieren. Hieruit blijkt duidelijk dat traditionele landbouw-
bedrijven in het Waddengebied meer overheersen dan nationaal. Het 
aandeel akkerbouw- en (melk)veeteeltbedrijven ligt met 85% beduidend 
boven het landelijke aandeel van nog geen 80%.  

Figuur 8. Landbouwbedrijven naar grondgebruik, 2008 

Bron: CBS 

Bij de meeste landbouwbedrijven in het Waddengebied gaat het dus om 
melkveehouderijen. Het gemiddelde aantal koeien per melkveebedrijf 
staat in figuur 9. Hier worden de Waddeneilanden en het totale Wadden-
gebied met Nederland vergeleken. Het gemiddelde aantal koeien per 
bedrijf ligt met 65 voor het hele Waddengebeid boven het landelijk 
gemiddelde van 50. Op de Waddeneilanden ligt dit gemiddelde aantal 
echter fors lager met nog geen 40 koeien per melkveebedrijf. Ondanks de 
schaalvergroting voor wat betreft landbouwareaal op met name de 
eilanden, heeft dit niet geleid tot meer koeien per bedrijf. Dat geldt 
klaarblijkelijk wel voor de veeteeltbedrijven op de vastelandskust. 
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 Figuur 9. Gemiddelde aantal koeien per melkveebedrijf 
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3.3. Arbeid 
En belangrijke sociaal-economische indicator van een sector is het aantal 
werkzame personen. Hun productie draagt bij aan de ontwikkeling van de 
sector en hun inkomen aan de bestedingen in het (woon)gebied. Het 
aantal personen werkzaam in de landbouw bestaat voor het belangrijkste 
deel uit zelfstandige, agrarische ondernemers. Het aantal werknemers in 
de landbouw is beperkt (tot voornamelijk loonbedrijven). De indicator 
voor werkgelegenheid die hier wordt gebruikt is het aantal arbeidsplaatsen 
in een gebied. Dit in tegenstelling van het aantal werkzame personen 
woonachtig in een gebied. De werklocatie staat dus centraal 

Het Waddengebied had in 2007 bijna 6400 arbeidsplaatsen in de land-
bouw.5 Landelijk bedroeg dit aantal ruim 220 duizend. In 2000 waren dat 
nog ruim 8100, resp. bijna 260 duizend. In percentages nam het aantal 
landbouwbanen in het Waddengebied tussen 2000 en 2007 met gemiddeld 
-3.4% per jaar af. Dat is sterker dan de landelijke daling van -2.3% 
gemiddeld per jaar. Toch is het aandeel landbouwbanen in het totaal 
aantal arbeidsplaatsen in het Waddengebied nog steeds fors hoger dan 
nationaal, maar beide aandelen hebben een dalende tendens. Zie figuur 
10. Vooral tussen 2003 en 2004 vond in het Waddengebied een relatief 
sterke daling plaats die landelijk achterwege bleef. 

5 Deze cijfers hebben betrekking op banen van 15 uur per week of meer. 
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 Figuur 10. Aandeel landbouwbanen in totaal (%) 
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3.4. Verbrede landbouw 
Bij verbrede landbouw ligt de nadruk op activiteiten die niet binnen de 
landbouw vallen, maar wel aansluiten bij de landbouw en de beschikbare 
productiemiddelen. Het accent ligt daarbij op de extra mogelijkheden voor 
boeren om inkomen te verwerven. Het gaat onder meer om bed & break-
fast, de verkoop van landbouwproducten aan huis, duurzame energie-
productie of landschap- en natuurbeheer.  

Onderzoek naar verbrede landbouw is eenmalig door het CBS uitgevoerd 
voor 2003 en de regionale uitsplitsing is beperkt. Van het Waddengebied 
is alleen informatie over de Fries-Groningse vastelandskust beschikbaar.6

Gezien het belangrijke aandeel van de landbouw in dit gebied ten opzichte 
van het totale Waddengebied, geeft dit toch een goed beeld. Figuur 11 
laat het aandeel landbouwbedrijven zien met verschillende 
nevenactiviteiten.

Natuur- en landschapsbeheer blijkt zowel landelijk als voor het Wadden-
gebied voor de meeste landbouwbedrijven de belangrijkste nevenactiviteit 
te zijn. Bijna de helft van alle bedrijven doet hier aan. Het voeren van 
verblijfsaccommodatie, zoals minicampings of bed & breakfast, gebeurt in 
het Waddengebied iets minder vaak dan landelijk, net als verkoop van 
producten aan huis. Dit laatste komt echter door het lage aantal melkvee-
bedrijven in het Waddengebied dat hier aan doet. De verkoop van eigen 
producten van akkerbouwbedrijven aan huis is in het Waddengebied juist 
hoger dan landelijk. 

6 Het gaat hier om het zgn. landbouwgebied ‘Bouwhoek en Hogeland’. 
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 Figuur 11. Verbrede landbouw - aandeel landbouwbedrijven naar 
  nevenactiviteit, 2003 
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Bron: CBS 

Figuur 11 toont echter wel duidelijk aan dat het echt grote verschil tussen 
verbrede landbouwactiviteiten in het Waddengebied met landelijk zit in de 
productie van duurzame energie. Het percentage landbouwbedrijven in 
het Waddengebied dat duurzame energie produceert is twee maal zo hoog 
als nationaal. Het gaat hier voornamelijk om windenergie. Meer hierover 
staat in hoofdstuk 5 over de energiesector in het Waddengebied. 

4. Indicatoren voor de visserij in het Waddengebied 

4.1. Arbeid 
In absolute aantallen is het aantal banen in de visserij bijzonder laag. In 
2007 zijn er in het Waddengebied ca. 460 arbeidsplaatsen in de visserij. 
Landelijk gaat het om ruim 2200. Maar meer nog dan bij landbouw het 
geval was, ligt het aandeel banen in de visserijsector in het Waddengebied 
veel hoger dan landelijk. Zie figuur 12. Voor het Waddengebied gaat om 
ca. 0.60% van het totaal aantal banen, tegen 0.04% landelijk. Ook hier is 
sprake van een dalende trend. In het Noorden daalde het aantal banen 
met gemiddeld -2.4% per jaar tussen 2000 en 2007, tegen -1.8% per jaar 
landelijk.
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Figuur 12. Aandeel visserijbanen in totaal (%) 
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4.2. Vaartuigen 
De afgelopen vijftien jaar is het aantal vaartuigen dat op de Waddenzee 
vist gehalveerd van 119 in 1994 tot 64.7 Zie figuur 13. Het gaat hier om 
relatief kleine kotters die op garnalen vissen. Het vistuig van een gar-
nalenkotter woelt de bodem niet om, zodat deze vorm van visserij weinig 
invloed heeft op het leven in de bodem. Wel is er sprake van een aanzien-
lijke bijvangst. De mechanische kokkelvisserij op de Waddenzee is sinds 
2004 verboden. 

Figuur 13. Aantal garnalenkotters op de Waddenzee 
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7 Het daadwerkelijke aantal is niet bekend maar kan worden benaderd door het aantal 
kotters met een motorvermogen van minder dan 260 pk. Het gaat in dat geval 
voornamelijk om garnalenkotters die alleen op de Waddenzee vissen. Dit blijkt uit LEI, 
2008, ‘Visserij in cijfers’, Den Haag. 
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4.3. Aanvoer op visafslagen 
Alleen de aanvoer op de verschillende Nederlandse visafslagen geeft nog 
enige regionale informatie over de visserijsector in het Waddengebied. Het 
marktaandeel van de visafslagen in het Waddengebied ligt om en nabij de 
50%.8 Zie figuur 14. De aanvoerwaarde van vis op de verschillende 
afslagen zegt echter niets over waar die vis is gevangen of met welk 
vaartuig (en uit welk land). 

 Figuur 14. Marktaandeel visafslagen in het Waddengebied 
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5. Indicatoren voor recreatie en toerisme in het Waddengebied 
Voor indicatoren voor de sociaal-economische rol van recreatie en 
toerisme wordt gebruik gemaakt van gegevens uit een eerder verschenen 
analyserapport van de Raad van de Wadden.9 In dit rapport worden een 
groot aantal indicatoren besproken. Hier worden alleen die indicatoren 
herhaald die vergelijkbaar zijn met die in de andere belangrijke sectoren 
in het Waddengebied. 

5.1. Arbeid 
In het genoemde rapport wordt gebruik gemaakt van een definitie van 
banen in de ‘vrijetijdsindustrie’ van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), waarvan wordt aangenomen dat die een goede weergave is voor de 
werkgelegenheid in recreatie en toerisme.10 In het Waddengebied heeft 
volgens die definitie in 2007 ruim elfduizend arbeidsplaatsen in de 
vrijetijdssector. Dat komt neer op 12% van het totaal. Dit betekent dat 1 

8 Het gaat hier om de visafslagen van Den Helder, Den Oever, Harlingen en Lauwersoog. 
9 F.J. Sijtsma (RuG/RvdW), G.J. Werner (RuG/RvdW), medewerkers secretariaat RvdW en 
Lourens Broersma (RuG; eindredactie) 2008, “Recreatie en toerisme in het 
Waddengebied”, Leeuwarden.
10 Zie bijlage voor een formele indeling op basis van sbi-classificatie. Het gaat hier om 
arbeidsplaatsen vanaf 1 uur per week, d.w.z. part-time en full-time. so
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9 F.J. Sijtsma (RuG/RvdW), G.J. Werner (RuG/RvdW), medewerkers secretariaat RvdW en
L. Broersma (RuG; eindredactie) 2008. Analyserapport “Recreatie en toerisme in het Wad-
dengebied”, Leeuwarden.
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op elke 8 banen in het Waddengebied heeft te maken met recreatie en 
toerisme (R&T). Landelijk gaat het om een aandeel van 9%, ofwel 1 op de 
11 banen. Zoals ook is aangegeven in het R&T-rapport van de Raad voor 
de Wadden, ligt het aandeel banen in de vrijetijdssector het hoogst op de 
Waddeneilanden. In 2007 ging het om ruim 4250 banen, ofwel bijna 40% 
van het totaal (2 op elke 5 banen). 

Figuur 15 bevat de werkgelegenheidsgroei tussen 1996 en 2007 voor de 
vrijetijdssector in het Waddengebied, de Waddeneilanden en Nederland. 
Hieruit blijkt een duidelijk verschil in groeitempo voor de periode voor 
2002 en die daarna. Die heeft waarschijnlijk te maken met de recessie 
van 2002/3 en de nasleep daarvan. Pas in 2007 vindt weer enige groei 
plaats. Gemiddeld over de periode 1996-2007 is het aantal banen in de 
vrijetijdssector landelijk sterker gegroeid dan in het Waddengebied.  

 Figuur 15. Banengroei vrijetijdssector; Waddengebied, Nederland 
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In het R&T-rapport van de Raad van de Wadden staat nog een groot 
aantal indicatoren genoemd. Deze worden hier niet herhaald. Een van de 
nadelen van de daar genoemde indicatoren is dat veel daarvan niet zijn 
toegespitst op het hele Waddengebied maar alleen op de eilanden. Voor 
andere indicatoren (die voor deelgebieden binnen het Waddengebied 
verschillen) zie het rapport. 

6. Indicatoren voor de energiesector in het Waddengebied 

Energie is een belangrijke economische sector. Dit geldt ook en vooral 
voor het Waddengebied. Enerzijds gaat het hier de winning van aardgas 
en het in productie nemen van energiecentrales, anderzijds gaat het om 
het behoud van natuur en landschap. Hier zullen een aantal indicatoren 
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besproken worden die het belang van de energiesector in het  
Waddengebied aangeven. 

6.1. Arbeid 
Eerst zal de energiesector nader afgebakend worden. Het gaat hier niet 
alleen om werkgelegenheid die gemoeid is met (i) het winnen van 
delfstoffen als aardgas, maar ook met (ii) de productie en levering van 
energie, (iii) de productie en installatie van energietechnologie en (iv) 
dienstverlening gericht op energieactiviteiten.11

In 2006 waren er in het Waddengebied ruim 1750 banen in de 
energiesector, zoals hierboven gedefinieerd. In het totale Energy Valley 
gebied (Groningen, Friesland, Drenthe en de Kop van Noord-Holland) was 
dit ruim 22.100.12 Bijna 2% van alle arbeidsplaatsen in het Waddengebied 
valt in de energiesector. Figuur 16 toont het aantal banen in de 
energiesector naar gemeente. 

Figuur 16. Werkgelegenheid in energiesector per gemeente, 2006 

Bron: CAB 

De werkgelegenheid bevindt zich vooral in de grotere gemeenten, waar 
zich hoofdkantoren van de NAM (Assen) en Gasunie (Groningen) bevin-
den. In Emmen zitten zich veel (technische) toeleveranciers en dienstver-
leners. Langs de vastelandskust van het Waddengebied vallen hoge 
aantallen banen op in Delfzijl (op het Chemiepark), Eemsmond (o.a. 

11 Deze definitie wordt ook gebruikt door het CAB in een evaluatie van projecten van 
Energy Vally. Zie CAB, 2007, ‘Midterm Review Evaluatie’, Energy Valley, Groningen 
(concept eindrapportage). In de bijlage staat in formele classificatie volgens de CBS sbi-
indeling. 
12 Het gaat hier weer om banen van 1 uur per week of meer, dus part-time en full-time. 
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 Enerzijds gaat het hier om de winning van aardgas
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Electrabel), Dongeradeel (o.a. Eneco NO-Friesland) en Den Helder (met 
veel banen in de offshore delfstoffenwinning). 

6.2. Gaswinning 
In het zeegebied van de Nederlandse Waddenzee wordt alleen gas 
gewonnen op de locatie Zuidwal, ten westen van Harlingen. Daarnaast 
wordt waddengas gewonnen vanuit een aantal locaties op land, te weten:  
- Ameland (één installatie op het eiland en twee in de Noordzee-

kustzone);  
- Blija (Ferwerderadiel; installaties achter de dijk);  
- Moddergat (Dongeradeel; nieuwe locatie achter de dijk sinds begin 

2007);  
- Groningen (installaties achter de dijk in Slochterenveld).  
De overheid en de mijnbouwmaatschappijen hadden tot 1995 de afspraak 
dat het waddengas niet verder zou worden opgespoord en/of gewonnen. 
Na het verlopen van die afspraak kwam de NAM met plannen voor nieuwe 
boringen in het oostelijk Waddengebied. Milieuorganisaties waren aanvan-
kelijk fel tegen de nieuwe boringen. Zij vrezen voor verstoring, ongeluk-
ken en daling van de wadbodem. In augustus 2007 kwam de Raad van 
State met de uitspraak dat de gaswinning in de Waddenzee door kan 
gaan.

Tabel 1 geeft de gasproductie in deze Waddengasvelden voor 2007 en 
voorgaande jaren. Afgezien van het grote Slochterenveld, werd in de 
velden op de Waddenzee in 2007 ruim 1.1 miljard kubieke meter aardgas 
gewonnen. Naast aardgas worden in het Waddengebied ook niet-energie 
dragende delfstoffen gewonnen, zoals zout, zand en schelpen. Deze 
worden hier niet besproken.  

Tabel 1. Aardgaswinning Waddengebied 
Winningsgebied Aardgaswinning in miljoenen m3

 2005 2006 2007
Ameland 771 620 622
Blija 49 52 44
Moddergat - - 384
Zuidwal 96 95 82
Totaal 916 767 1132

Bron: www.waddenzee.nl 

Naast de gaswinning in het Waddengebied zelf is het gebied ook van 
belang als onderdeel van de geplande gasrotonde, waarin Noord-
Nederland (het Slochterenveld) als aanvoer, opslag en doorvoer van 
gasleveringen binnen Noordwest-Europa zal gaan dienen voor Russisch 
aardgas. Ook de LNG-opslag in het Eemshavengebied houdt hier mee 
verband. Concrete indicatoren voor deze plannen zijn er nog niet. 

6.3. Windenergie 
Het kustgebied is bij uitstek geschikt voor windenergie. De Raad voor de 
Wadden heeft VROM in januari 2008 geadviseerd over windenergie. De 
Raad is van mening dat plaatsing van windturbines in het Waddengebied 
alleen kan nabij havengerelateerde en stedelijke bebouwing in Den 
Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven. Verder vindt de Raad dat 
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eventuele windturbines zoveel mogelijk geclusterd geplaatst moeten 
worden.

Het CBS geeft gegevens over het aantal windturbines en de geleverde 
elektriciteit. Tabel 2 geeft het aantal turbines in 2007 voor Groningen, 
Friesland en Noord-Holland en de gemiddelde jaarlijkse groei tussen 1990 
en 2007 en de elektriciteit die daarmee is opgewekt. Het is aannemelijk 
dat de meeste windturbines in Groningen en Friesland langs de Wadden-
kust staan. Voor Noord-Holland is dat minder duidelijk het geval omdat 
daar ook langs de Noordzeekust veel turbines staan. 

Tabel 2. Windenergie naar provincie. 

Aantal
windturbines

2007

Gemiddelde
groei per jaar 
tussen 1990-

2007 (%) 

Electriciteits-
productie
(GWh), 
2005

KWh per 
m2 rotor-
oppervlak

2005
Groningen 207 18.8 135 766 
Friesland 329 7.8 235 813 
Noord-Holland 303 9.2 362 807 
Nederland 1853 10.8 2067 762 

Bron: CBS (bewerking RuG) 

Tabel 2 laat zien dat langs de Friese kust de meeste windturbines staan, 
maar dat die in Noord-Holland meer energie hebben geleverd. Dit heeft 
meer te maken met de wind dan met de capaciteit van de turbines die in 
Friesland met 813 kWh per m2 rotoroppervlak per turbine iets boven die 
van Noord-Holland lag. Langs de Noordzeekust van Noord-Holland staat 
meer wind dan langs de Waddenkust. 

6.4. Energiecentrales 
De planning is dat de Eemshaven zich steeds meer als de tweede energie-
haven na Rotterdam gaat ontwikkelen. In de Eemshaven is een groot 
gebied vastgesteld voor de ontwikkeling van energie gerelateerde 
bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Dit project sluit aan bij de te 
ontwikkelen gasrotonde in Noord-Nederland t.b.v. Noordwest Europa. Het 
gaat hier nu echter niet alleen om gaswinning, -transport en –opslag, 
maar om opwekken van elektriciteit. Op dit moment staat in de Eems-
haven de gasgestookte elektriciteitscentrale van Electrabel met een 
vermogen van 1750 MW. 

Er zijn plannen om hier twee grote (deels) kolengestookte centrales bij te 
bouwen van RWE (1600 MW) en Nuon (1300 MW). Voordeel van kolen is 
dat het nog in grote hoeveelheden beschikbaar is. Nadeel is de grote 
hoeveelheden CO2 die bij verbranding vrijkomen. Er zijn ook vergevor-
derde plannen om dat CO2 af te vangen en op te slaan in lege aardgas-
velden in de buurt om op die manier aan de internationaal aangegane 
verplichtingen (Kyoto) om CO2 uitstoot terug te dringen. Nuon is van een 
plan een multifuel energiecentrale aan te leggen, waar door middel van 
kolen, biomassa en gas energie wordt geproduceerd. Voorlopig blijft het 
bij plannen en indicatoren voor energiecentrales in het Waddengebied 
blijven beperkt tot die van Electrabel. 
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Er zijn plannen om hier twee grote (deels) kolengestookte centrales bij 
te bouwen van RWE (1600 MW) en Nuon (1300 MW). Voordeel van kolen 
is dat het nog in grote hoeveelheden beschikbaar is. Nadeel is de grote 
hoeveelheden CO2 die bij verbranding vrijkomen. Er zijn ook vergevor-
derde plannen om dat CO2 af te vangen en op te slaan in lege aardgas-
velden in de buurt, om op die manier aan de internationaal aangegane 
verplichtingen te voldoen (Kyoto) om CO2 uitstoot terug te dringen. Nuon 
is van een plan een multifuel energiecentrale aan te leggen, waar door 
middel van kolen, biomassa en gas energie wordt geproduceerd. Voorlo-
pig blijft het bij plannen en indicatoren voor energiecentrales in het Wad-
dengebied blijven beperkt tot die van Electrabel.
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6.5. Duurzame energie  
De Waddeneilanden hebben gezamenlijk uitgesproken in 2020 volledig 
zelfvoorzienend te willen zijn met een duurzame water- en energie-
voorziening.  Een van de sectoren waar nu al duurzame energie wordt 
opgewekt is in de landbouw. Dit valt onder de noemer van verbrede 
landbouw (zie paragraaf 2.5). In tabel 4 staat het aantal landbouw-
bedrijven dat duurzame energie opwekt voor eigen gebruik of voor 
levering aan derden. Net als in paragraaf 2.5 gaan we ervan uit dat het 
landbouwgebied ‘Bouwhoek en Hogeland’ maatgevend is voor het 
Waddengebied.13

Tabel 3 laat het percentage landbouwbedrijven zien dat duurzame energie 
opwekt en geeft aan in hoeverre die energie voor derden beschikbaar is. 
Van alle landbouwbedrijven met duurzame energieproductie levert 90% 
energie voor eigen gebruik. Alleen bedrijven met windenergie leveren alle 
elektriciteit aan het net. Opvallend is dat er in 2003 nog geen sprake was 
van mestvergistingsinstallaties voor elektriciteits- of gasproductie.  

Tabel 3. Percentage landbouwbedrijven in Waddengebied* met 
 duurzame energie naar bestemming, 2003 
 Bedrijven met duurzame energie  
 totaal windenergie zonne-energie Overig** 
voor:     
eigen gebruik 89.5 0.0 94.3 97.8 
derden 9.7 89.3 5.9 0.0 
beide 0.8 10.7 6.3 2.2 

*   Waddengebied valt hier samen met landbouwgebied Bouwhoek en Hogeland 
**  warmtepomp en koude-warmteopslag 

Bron: CBS (bewerking RuG) 

Deze tabel geeft aan dat met windenergie de Waddeneilanden goed 
zelfvoorzienend kunnen worden wat betreft elektriciteit. Productie van 
duurzaam gas staat blijkbaar nog in de kinderschoenen. Dit heeft te 
maken met de druk en calorische waarde van het aardgas in het huidige 
hoofdgasnet. Gas uit biomassa of mest sluit hier niet op aan. Er zijn wel 
plannen om dit in de toekomst mogelijk te maken zodat biogas kan 
worden bijgemengd in het hoofdgasnet. 

7. Indicatoren voor havengebonden activiteiten in het 
Waddengebied 

Bij havengebonden activiteiten in het Waddengebied gaat het om 
activiteiten van de havens van Den Helder, Harlingen en Eems-
haven/Delfzijl. Dit betekent dat het hier gaat om de grotere handels-
havens. De visserijhaven van Lauwersoog wordt hier dus buiten 
beschouwing gelaten, evenals de recreatie- en passantenhavens op de 

13 Gegevens op meer detailgebieden zijn niet beschikbaar. 
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Waddeneilanden. Over deze laatste staan een aantal indicatoren vermeld 
in het analyserapport R&T van de Raad voor de Wadden. 

7.1. Overslag 
De goederenoverslag in de noordelijke zeehavens bestaat uit aan- en 
afvoer van goederen in de haven in 1000 ton. Tabel 4 geeft een overzicht. 
Groningen Seaports, bestaande uit de havens van Delfzijl en de Eems-
haven zijn veruit de grootste havens in het Noorden, zowel in aantallen 
tonnen overslag, als in diversiteit van de goederen die worden overge-
slagen. De grootste categorie is overslag van mineralen, die zowel in 
Eemshaven/Delfzijl als Harlingen de grootste categorie is. Daarnaast is de 
overslag van chemische goederen in Eemshaven/Delfzijl een belangrijke 
component. Ook de groei in overslag is in 2007 het sterkst geweest voor 
deze beide havens (6.8%), tegen 3.8% groei in Den Helder en een krimp 
van 6% in Harlingen. 

Tabel 4. Goederenoverslag in Noordelijke zeehavens 
 Eemshaven/Delfzijl Harlingen Den Helder Waddenhavens 
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
landbouw 205 210 78 65   283 275 
voeding 288 341 5 19   293 360 
brandstoffen 5 2     5 2 
aardolie 31 17     31 17 
ertsen 173 224     173 224 
metalen 52 30 1 3   53 33 
mineralen 1490 1570 1309 1221   2799 2791 
meststoffen 60 62     60 62 
chemisch 360 467     360 467 
overig 267 206 3 4 265 275 535 485 
         
Totaal 2931 3129 1396 1312 265 275 4592 4716 

Bron: www.havenraad.nl

7.2. Arbeid 
Het aantal arbeidsplaatsen in de haven kan worden opgesplitst in banen 
op knooppunten of netwerksectoren. Dit zijn transport, opslag en 
logistiek. En banen op vestigingsplaatsen, d.i. de gebruikelijke sectoren 
als industrie, handel e.d. Tabellen 5, 6 en 7 geven een gedetailleerd 
overzicht van het aantal banen in de drie grote noordelijke zeehavens 
naar sector.14

14 Het gaat hier om banen vanaf 1 uur per week, d.i. part-time en full-time. so
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Tabel 5. Aantal arbeidsplaatsen in haven van Delfzijl/Eemsmond 
  2002 2003 2004 2005 2006 
        
Totaal   6072 5920 5571 5774 5729 
        
Knooppunten  1886 1916 1665 2014 1599 
 Vervoer  1461 1512 1494 1592 1144 
  zeevaart 1120 1262 1290 1320 909 
  binnenvaart 12 9 8 9 8 
  wegvervoer 325 237 191 258 223 
  spoorvervoer 4 4 5 5 4 
  pijpleiding      
 Logistieke dienstverlening 181 165 146 141 135 
 Op- en overslag 244 239 25 281 320 
        
Vestigingsplaatsen  4186 4004 3906 3760 4130 
 Industrie  3088 2886 2771 2725 3031 
  voeding 36 2 2 0 0 
  aardolie en aardgas 24 24 23 28 26 
  chemie 1252 1221 1202 1181 1509 
  metaal 931 817 798 804 751 
  transportmiddelen 319 293 235 228 216 
  elektriciteit 157 158 160 148 141 
  overig 369 371 351 336 388 
 Groothandel 556 591 617 589 566 
 (niet) zakelijke diensten 542 527 518 446 533 

Bron: www.havenraad.nl

Qua werkgelegenheid is de haven van Delfzijl/Eemsmond ook veel groter 
dan beide andere havens. In 2006 waren er in deze beide havens ruim 
5700 mensen werkzaam, tegen nog geen 900 in Harlingen en ruim 2000 
in Den Helder. Van de werkgelegenheid in de knooppunten is het aantal 
arbeidsplaatsen in de zeevaart veruit het grootst. Toch is ook in Delfzijl/ 
Eemshaven het wegtransport nog aanzienlijk. Opvallend aan de werkge-
legenheid op vestigingsplaatsen is het grote aantal banen in de chemie in 
de haven van Delfzijl (tabel 6) op het Chemiepark. 
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Tabel 6. Aantal arbeidsplaatsen in haven van Harlingen 
  2002 2003 2004 2005 2006 
       

Totaal   873 863 840 828 895 
       

Knooppunten  366 364 344 392 448 
Vervoer  307 309 285 330 388 
 zeevaart 171 186 190 197 216 
 binnenvaart      
 wegvervoer 136 123 95 133 172 
 spoorvervoer      
 pijpleiding      
Logistieke dienstverlening 20 17 18 23 23 
Op- en overslag 39 38 41 39 37 
       

Vestigingsplaatsen  507 499 496 436 447 
Industrie  345 337 329 285 290 
 voeding 166 155 147 133 136 
 aardolie en aardgas      
 chemie      
 metaal 8 10 13 12 12 
 transportmiddelen 132 126 126 109 110 
 elektriciteit      
 overig 39 46 43 31 32 
Groothandel 59 57 68 73 82 
(niet) zakelijke diensten 103 105 99 78 75 

Bron: www.havenraad.nl

Harlingen is een relatief kleine haven, zowel wat overslag als werkge-
legenheid betreft. Opvallend is het relatief hoge aantal banen in de 
transportmiddelenindustrie met 25% van alle havenarbeidsplaatsen op 
vestigingen. Ter vergelijking Delfzijl/Eemshaven en Den Helder hebben 
beide een aandeel van 5%. Dit geeft het belang aan van de scheepsbouw 
en –reparatie. 
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Harlingen is een relatief kleine haven, zowel wat overslag als werkge-legen-
heid betreft. Opvallend is het relatief hoge aantal banen in de transportmid-
delenindustrie met 25% van alle havenarbeidsplaatsen op vestigingen. Ter 
vergelijking Delfzijl/Eemshaven en Den Helder hebben beide een aandeel van 
5%. Dit geeft het belang aan van de scheepsbouw en –reparatie.
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Tabel 7. Aantal arbeidsplaatsen in haven van Den Helder 
   2002 2003 2004 2005 2006 
        
Totaal   1886 1875 1817 1735 2054 
        
Knooppunten  283 287 336 309 422 
 Vervoer  79 95 142 28 38 
  zeevaart 77 94 141 26 37 
  binnenvaart      
  wegvervoer 2 1 1 2 1 
  spoorvervoer      
  pijpleiding      
 Logistieke dienstverlening 153 138 138 225 323 
 Op- en overslag 51 54 56 56 61 
        
Vestigingsplaatsen  1603 1588 1481 1426 1632 
 Industrie  1224 1206 1140 1109 1288 
  voeding 120 104 107 108 106 
  aardolie en aardgas      
  chemie      
  metaal 163 166 162 153 187 
  transportmiddelen 101 94 93 79 80 
  elektriciteit      
  overig 840 842 778 769 915 
 Groothandel 63 48 48 57 65 
 (niet) zakelijke diensten 316 334 293 260 279 

Bron: www.havenraad.nl

Het aandeel banen in de zeevaart van alle knooppuntwerkgelegenheid is 
in Den Helder vrij laag. En opvallend hoog is het aandeel banen op een 
vestigingsplaats in de overige industrie. 

7.3. Toegevoegde waarde en productiviteit 
Naast werkgelegenheid is ook de toegevoegde waarde van de diverse 
havenactiviteiten bekend. Dit is de productie minus intermediaire 
leveringen (grond- en hulpstoffen, energie, diensten). De toegevoegde 
waarde in combinatie met werkgelegenheid geeft de arbeidsproductiviteit. 
Dit is een maatstaf voor efficiëncy waarmee arbeid wordt ingezet. Tabel 8 
geeft een overzicht voor de drie havens voor toegevoegde waarde en 
productiviteit.

Net als de werkgelegenheid is ook de toegevoegde waarde in de haven 
van Delfzijl/Eemsmond het hoogst met € 833 miljoen. De toegevoegde 
waarde per werkende is echter met ruim € 172.000 per persoon in Den 
Helder het hoogst, tegen € 145.000 per persoon in Delfzijl/Eemsmond, 
resp. € 93.000 per persoon in Harlingen. Ook de gemiddelde jaarlijkse 
groei in toegevoegde waarde en productiviteit in het hoogst in Den Helder. 
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Tabel 8. Arbeid, toegevoegde waarde en arbeids- 
 productiviteit havengebonden activiteiten 
 Niveau Groei p.j. (%) 
 2006 2002-6 
Eemshaven/Delfzijl 

banen x 1 5729 -1.4 
toegevoegde waarde € mln 833 3.6 

arbeidsproductiviteit 
€ 1000 per 
werkende 145.4 5.0 

Harlingen
banen x 1 895 0.6 

toegevoegde waarde mln € 83 6.1 

arbeidsproductiviteit 
€ 1000 per 
werkende 92.7 5.5 

Den Helder 
banen x 1 2054 2.2 

toegevoegde waarde mln € 354 12.7 

arbeidsproductiviteit 
€ 1000 per 
werkende 172.3 10.5 

Waddenhavens   
banen x 1 8678 -0.4 

toegevoegde waarde mln € 1270 5.9 

arbeidsproductiviteit 
€ 1000 per 
werkende 146.3 6.4 

Bron: www.havenraad.nl (bewerking RuG) 

8. Werkgelegenheidsontwikkeling niet-kern sectoren 

In het kader van beschrijving van de ontwikkeling van de belangrijkste 
sectoren in het Waddengebied volgt nog een weergave van de werkge-
legenheidsontwikkeling in de niet-kernsectoren voor het Waddengebied en 
het direct omliggende gebied, bestaande uit de provincies Groningen en 
Friesland alsmede het COROP-gebied Kop van Noord-Holland. 

De kernsectoren voor het Waddengebied zijn landbouw, visserij, energie, 
recreatie en toerisme en havengebonden activiteiten. Deze sectoren zijn 
afgebakend met behulp van de SBI-classificatie. Deze afbakening vond 
plaats aan de hand van definities zoals gehanteerd door het CAB (bij het 
vaststellen van de energiesector), het PBL (bij het vaststellen van recrea-
tie en toerisme) en de Nationale Havenraad (bij het vaststellen van de 
havengebonden activiteiten). Voor alle sectoren, behalve de energie, kan 
de recente werkgelegenheidsontwikkeling worden gegeven.  

Uit het feit dat de werkgelegenheid in de energiesector (hoofdstuk 6) 
maar voor één jaar beschikbaar is en m.b.v. zeer gedetailleerde SBI-
klassen samengesteld, is het zeer tijdrovend om de werkgelegenheid naar 
andere jaren uit te breiden. Dit betekent echter ook dat het complement 
van deze kernsectoren, d.i. de niet-kernsectoren, niet voor meerdere 
jaren kan worden bepaald. Daarom wordt een ‘short-cut’ methode 
gehanteerd die deze niet-kernsectoren benaderd, op basis van secties in 
het SBI-systeem. De niet-kernsectoren worden verondersteld te zijn 
opgebouwd uit industrie, bouwnijverheid, handel, financiële diensten, 
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zakelijke diensten, openbaar bestuur, onderwijs en zorg.15 Figuur 17 geeft 
de gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei in procenten voor die 
niet-kernsectoren en voor alle sectoren tussen 2000 en 2007 in het Wad-
dengebied en de omliggende regio. 

 Figuur 17. Gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei 2001-7, 
 niet-kernsectoren en totaal 
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 Bron: provinciale werkgelegenheidsregisters (bewerking RuG) 

De trend in de werkgelegenheid voor deze niet-kernsectoren zoals die 
naar voren komt uit de figuur is dat deze in het Waddengebied de laatste 
jaren nauwelijks is veranderd, in tegenstelling tot die in het omliggende 
gebied, waar een positieve trend valt waar te nemen. In vergelijking met 
de totale werkgelegenheidsontwikkeling van het Waddengebied doen deze 
niet-kernsectoren het echter nog relatief goed. In het hele Waddengebied 
is de totale werkgelegenheid tussen 2000 en 2007 gekrompen (met 
gemiddeld 0.5% per jaar). In het omliggende gebied groeide de werk-
gelegenheid in die periode met gemiddeld 0.5% per jaar.  

Merk op dat in zowel het Waddengebied als in de omliggende regio, de 
niet-kernsectoren beter presteren qua groei dan het totaal (en dus de 
kernsectoren). Dit heeft te maken met krimp in de kernsectoren landbouw 
en visserij (zie figuur 10 resp. 12), maar ook met krimp dan wel sterk 
achterblijvende groei in R&T (zie figuur 14) en havengebonden activiteiten 
(tabel 8). Van de niet-kernsectoren groeide de vooral de werkgelegenheid 
in de gezondheidszorg.  

15 Dit zijn resp. de secties D, F, G, J, K, L, M en N. 
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9. Werkgelegenheidsontwikkeling omliggende gebied: pendel 

Om inzicht te krijgen in de rol van de werkgelegenheid in het omliggende 
gebied kijken we niet naar de ontwikkeling in de werkgelegenheid van het 
omliggende gebied zelf, maar naar de ontwikkeling in de uitgaande 
pendelstroom van werkzame personen woonachtig in het Waddengebied 
maar met een baan buiten het Waddengebied. In 2005 hadden 44.000 
werkzame personen in de Waddengemeenten een baan buiten het 
Waddengebied. Dit betekent dat van de werkzame personen die in het 
Waddengebied wonen bijna 45% een baan buiten het Waddengebied had 
(tabel 9). Tussen 1998 en 2005 is die pendelstroom met meer dan 10.000 
personen gestegen; een gemiddelde groei van 4% per jaar. Dit geeft aan 
dat pendel een belangrijk fenomeen is voor het Waddengebied en dat dus 
de werkgelegenheidsontwikkeling in het omliggende gebied van groot 
belang is voor de leefbaarheid van het Waddengebied; bijna net zo groot 
als de werkgelegenheidsontwikkeling in het Waddengebied zelf. 

Tabel 9. Uitgaande pendel uit het Waddengebied, 1998 en 2005 
 Uitgaande pendel buiten het Waddengebied 

als % van werkzame personen woonachtig 
in het Waddengebied 

1998 37.7 
2005 44.3 

Bron: CBS (bewerking RuG) 
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BIJLAGEN

1. SBI-indeling op basis van secties A t/m O 

Sectie Omschrijving 
A Landbouw 
B Visserij 
C Delfstoffenwinning 
D Industrie 
E Nutsbedrijven 
F Bouw 
G Handel 
H Horeca 
I Transport en communicatie 
J Financiële instellingen 
K Zakelijke dienstverlening 
L Openbaar bestuur 
M Onderwijs 
N Zorg 
O Overige diensten 

Sectie O bevat onder andere recreatieve voorzieningen (zie onder no. 2) 

2. SBI-indeling van de vrijetijdssectoren 

Sectie SBI-code Omschrijving 
DM 3512 Nieuwbouw en reparatie van sport- en recreatievaartuigen 
G 52486 Deth. in watersportartikelen (excl. hengelsportartikelen) 
G 52487 Detailhandel in sportartikelen (excl. watersportartikelen) 
G 52488 Detailhandel in kampeerartikelen 
G 52489 Detailhandel in caravans 
H 55101 Hotel-restaurants 
H 55102 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions, conferentieoorden 
H 5521 Jeugdherbergen, -hotels, kamphuizen e.d. 
H 5522 Kampeerterreinen 
H 5523 Vakantiehuisjes, -bungalowparken en overige voorz. voor rec. 
H 55301 Restaurants 
H 55302 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. 
H 55303 IJssalons 
H 5540 Cafes e.d. 
H 5551 Kantines en catering 
H 5552 Catering 
I 6010 Vervoer per spoor 
I 60211 Openbaar personenvervoer over de weg 
I 60212 Geregeld besloten personenvervoer over de weg 
I 6022 Ongeregeld personenvervoer per taxi 
I 6023 Ongeregeld personenvervoer per autobus 
I 61102 Sleepvaart en veerdiensten (zeevaart) 
I 61204 Passagiersvaart en veerdiensten (binnenvaart) 
I 6200 Vervoer door de lucht 
I 6323 Luchthavens en  dienstv. t.b.v. het vervoer door de lucht 
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Sectie SBI-code Omschrijving 
I 63301 Reisorganisatie 
I 63302 Reisbemiddeling 
I 63303 Overige bemid. en info. op het gebied van toerisme 
K 71101 Verhuur van personenauto's (excl. operational lease) 
K 71402 Verhuur van sport- en recreatie-artikelen 
K 74811 Fotografie 
K 74812 Ontwikkelwinkels 
K 74813 Ontwikkelcentrales 
K 74872 Organiseren van beurzen, tentoonstellingen, braderieën e.d. 
O 92611 Zwembaden 
O 92612 Exploitatie van sporthallen, sportzalen en gymzalen 
O 92613 Exploitatie van sportvelden 
O 92614 Exploitatie van overige sportaccommodaties 
O 92652 Sportinstructeurs 
O 92653 Sportscholen (geen zeil- en surfscholen) 
O 92654 Supportersverenigingen (sport-) 
O 92655 Organiseren van sportevenementen 

O 92656 
Overkoepelende organen en samenwerkings- en 
adviesorganen op 

O 92722 Verzorgen van vistochten 
O 9305 Overige dienstverlening 
O 91331 Gezelligheidsverenigingen 
O 91332 Hobbyclubs 
O 9213 Vertoning van films 
O 92311 Beoefening van podiumkunst 
O 92313 Beoefening van scheppende kunst 
O 92321 Theaters, schouwburgen en concertgebouwen 
O 92322 Evenementenhallen 
O 92331 Kermisattracties 
O 92332 Recreatiecentra 
O 92341 Dansscholen 
O 92342 Overige kunstzinnige vorming van amateurs 
O 92343 Overig amusement 
O 92511 Openbare bibliotheken 
O 92512 Kunstuitleencentra 
O 92513 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven 
O 92521 Kunstgalerieen en –expositieruimten 
O 92522 Musea 
O 92523 Monumentenzorg 
O 92531 Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen 
O 92532 Beheer van natuurgebieden 
O 92621 Voetbal 
O 92622 Veldsport (in teamverband beoefend; geen voetbal) 
O 92623 Atletiek 
O 92624 Tennis 
O 92625 Paardensport (maneges inbegrepen) 
O 92626 Wielersport 
O 92627 Auto- en motorsport 
O 92628 Wintersport 
O 92629 Overige buitensport 
O 92631 Zaalsport (individueel beoefend) so
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Sectie SBI-code Omschrijving 
O 92632 Zaalsport (in teamverband beoefend) 
O 92633 Kracht- en vechtsport 
O 92634 Bowlen, kegelen, biljarten e.d. 
O 92635 Denksport 
O 92636 Overige binnensport (omni-sport inbegrepen) 
O 92641 Zwem- en onderwatersport 
O 92642 Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d. 
O 92643 Zeil- en surfscholen 
O 92644 Jachthavens 
O 92721 Exploitatie van amusements- en speelautomaten 
O 92723 Hengelsport 
O 92724 Recreatie n.e.g. 
O 9304 Sauna's, zonnebanken, massagesalons, bronnenbaden e.d. 

3. SBI-indeling energiegerelateerde activiteiten 

SBI-code Omschrijving 
1110 Aardolie- en aardgaswinning 
1120 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning 
1440 Zoutwinning 
1522 Visverwerking 
1542 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 
1592 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting 
2320 Aardolieverwerking 
2470 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 
2742
2821 Vervaardiging van tanks en reservoirs 
2822 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor de centrale verwarming 
2830 Vervaardiging van stoomketels 
2840 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 
2852 Overige metaalbewerking 

2911
Vervaardiging en revisie van motoren en turbines (geen motoren voor 
vliegtuigen, motorvoertuigen en -fietsen) 

2912 Vervaardiging van pompen en compressoren 
2913 Vervaardiging van appendages 
2922 Vervaardiging van hijs-, hef- en andere transportwerktuigen 

2923
Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en 
klimaatregeling 

2924
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 
n.e.g. en van machineonderdelen n.e.g. 

2952 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw 

2953
Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van voedings- 
en genotmiddelen 

2956
Vervaardiging van overige machines en apparaten n.e.g. voor specifieke 
industriële activiteiten 

2971 Vervaardiging van elektrische huishoudelijke apparaten 
2972 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudelijke apparaten 

3110
Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en 
transformatoren 

3120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 
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SBI-code Omschrijving
1110 Aardolie- en aardgaswinning
1120 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning
1440 Zoutwinning
1522 Visverwerking
1542 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1592 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting
2320 Aardolieverwerking
2470 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2742
2821 Vervaardiging van tanks en reservoirs
2822 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor de centrale verwarming
2830 Vervaardiging van stoomketels
2840 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2852 Overige metaalbewerking

2911 Vervaardiging en revisie van motoren en turbines (geen motoren voor 
vliegtuigen, motorvoertuigen en -fietsen)

2912 Vervaardiging van pompen en compressoren
2913 Vervaardiging van appendages
2922 Vervaardiging van hijs-, hef- en andere transportwerktuigen

2923 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en 
klimaatregeling

2924 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 
n.e.g. en van machineonderdelen n.e.g.

2952 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw

2953 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van voedings- en 
genotmiddelen

2956 Vervaardiging van overige machines en apparaten n.e.g. voor specifieke 
industriële activiteiten

2971 Vervaardiging van elektrische huishoudelijke apparaten
2972 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudelijke apparaten

3110 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en 
transformatoren

3120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

SBI-code Omschrijving
3130 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad

3150 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van 
verlichtingsbenodigdheden

3210 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en orthopedische en 
protheseartikelen

3320 Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparaten (niet voor de bewaking 
van industriële processen)

3720 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval)
4000 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water

4521 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw; bouwen van kunstwerken en leggen 
van kabels en buizen

4531 Elektrotechnische bouwinstallatie
4532 Isolatiewerkzaamheden
4533 Installatie van centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparaten
4534 Overige bouwinstallatie
5112 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
5151 Groothandel in brandstoffen en andere minerale olieproducten
5184 Groothandel in computers, randapparatuur en software

5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische 
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal

5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel
5246 Winkels in ijzerwaren en gereedschappen
6312 Opslag in tanks
7011 Projectontwikkeling
7222 Ontwikkelen en produceren van maatwerk software; software consultancy
7414 Economische onderzoeks-, advies- en public relationsbureaus
7420 Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica

Technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en apparatenbouw
Technisch ontwerp en advies voor de procestechniek

7430 Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
7470 Reiniging van transportmiddelen en overige reiniging
9002 Afvalinzameling en -verwerking

3. SBI-indeling energiegerelateerde actviteiten
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