
Springtij Forum 2015 - Column 5 -  Wadden 
 
Het Waddenfonds heeft nog tien jaar te gaan en nog ca. 300 miljoen euro te 
besteden. De centrale vraag daarbij is: ga ik 30 miljoen per jaar subsidiëren 
of 300 miljoen investeren? 
 
De afgelopen twee dagen hebben we in vier sessies aan mogelijke 
antwoorden op deze vraag gewerkt. Samen met de Springtij-gangers en de 
sprekers hebben we grote thema’s, bedreigingen en kansen in dit mooie 
natuurgebied onder de loep genomen. Wat moet er gebeuren? Wat is nodig 
voor de ecologie, voor de economie en voor de bewoners? En waar liggen 
kansen om op alle drie punten (liefst natuurlijk tegelijker tijd) een echte 
impact te creëren en te verduurzamen?   
 
Vanochtend hebben we een aantal thema’s geïdentificeerd die volgens de 
deelnemers aandacht en actie verdienen. Deze zeven punten dekken de 
grootste bedreigingen en ook de grootste kansen voor het gebied. 
 
1. Het agrarisch perspectief – waaronder zilte teelt en (culinaire) 

streekproducten 
2. Visrivieren – waaronder vismigratierivieren, zoet-zout overgangen 
3. Recreatie en toerisme – met veel aandacht voor de kustgebieden.  
4. Eems-Dollard en slimmer baggeren – in de havens en de geulen 
5. Garnalen, vis, oesters, mosselen – gesloten gebieden en verduurzaming 

van de sector 
6. Dynamiek van het systeem – waaronder wash-overs   
7. Circulaire economie - speelt overal, in het bijzonder bij energie. 
 
Deze onderwerpen zijn, gelukkig, nauw met elkaar verbonden. Investeringen 
en projecten zullen dus, waar mogelijk, meerdere van de punten raken. Zo 
wordt punt 7 in de punten 1 t/m 6 meegenomen. Ook was er grote 
overeenstemming over de betekenis van deze thema’s. Naast concrete 
investeringen zijn er ook onderzoeksinspanningen nodig op diverse terreinen.   
 
Duidelijk werd ook dat de Waddenzee veel beter ‘gebrand’ moet worden: in 
de sfeer van voorlichting (zoals een film van BBC-kwaliteit) maar ook in de 
vorm van reclame voor de producten. Veel te weinig mensen weten dat de 
Waddenzee Werelderfgoed is. Hier liggen kansen. Ook is er een grote wens 
om samen met de bewoners ‘aan de slag’ te gaan. Zonder draagvlak in de 
regio en deelname van lokale bewoners en ondernemers zijn veel initiatieven 
kansloos.  
 
Bram van der Klundert 
 


