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OPINIE

Als we niets doen, wint
de zee van het Wad
Als de zeespiegel stijgt, heeft dat grote gevolgen voor de
Waddenzee. Het waddengebied moet hoog op de agenda
staan. Scherpe keuzes zijn onvermijdelijk.
LUTZ JACOBI

V

olgende week is het Prinsjesdag. Het tegengaan van
de gevolgen van klimaatverandering zal die dag een
belangrijk onderwerp zijn. De Waddenvereniging vindt dat het waddengebied hoog op de agenda moet
komen te staan. Als we nu niets
doen, verdrinkt de Waddenzee.
Wat de Waddenzee uniek maakt
in de wereld is dat het gebied twee
keer per dag droogvalt. Een van de
grootste bedreigingen van klimaatverandering voor de Waddenzee is
de stijging van de zeespiegel. Bij
laagwater zal er dan steeds minder
wadbodem droogvallen. Juist het rijke bodemleven op de bodem van de
Waddenzee is van internationaal belang voor miljoenen vogels die hier
hun voedsel vinden. Al bij een zeespiegelstijging van slechts enkele
centimeters kunnen vogels met hun
snavels niet meer bij hun voedsel
komen. Jaarlijks gebruiken ruim 10
miljoen trekvogels deze natuurlijke
rijkdom van de Waddenzee.
Toch is het in het geval van de
Waddenzee nog steeds gissen hoe
het gebied zal veranderen onder invloed van klimaatverandering. De
verwachting is dat bij een snellere
zeespiegelstijging dit unieke ‘intergetijdegebied’ steeds meer onder
druk komt te staan en dat de omvang van wadplaten en slikken
steeds kleiner wordt, wat grote gevolgen kan hebben voor het ecosysteem van de Waddenzee. Om op tijd
de juiste maatregelen te kunnen nemen, is goede monitoring en meer

onderzoek keihard nodig. De Deltacommissaris (Deltaprogramma) en
de Waddenacademie komen volgende week met twee publicaties die
zich ook richten op de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging. Het kan niet anders dan
dat ook zij het risico zullen onderstrepen van een versnelde zeespiegelstijging voor de Waddenzee.
Duidelijk is dat er de komende jaren scherpe keuzes gemaakt moeten
worden. En daar zit het volgende
probleem. De manier waarop dit natuurgebied nu beheerd wordt, door
allerlei verschillende instanties,
moet en kan veel beter. De regering
heeft in haar regeerakkoord een
Wadden-beheerautoriteit beloofd,
maar we zijn er nog niet. Halve
maatregelen helpen niet: er moet
een beheerautoriteit komen met
hart voor het wad, kennis van het
wad, voldoende geld en mensen en
draagvlak in het gebied. Een beheerautoriteit die regisseert op behoud
en versterking van de unieke waarden van het wad. Een eerste stap die
zo’n nieuwe beheerautoriteit zou
moeten nemen is stoppen met het
winnen van aardgas en zout onder
de Waddenzee. Zo hoeft het gebied
niet zowel zeespiegelstijging als bo-

Het liefst zou ik
alle Nederlanders
laten ervaren hoe
uniek dit gebied is

demdaling op te vangen en wordt
verdrinking van het gebied niet versneld.
Stoppen met gaswinning is ook de
wens van alle burgemeesters op de
eilanden. Zij deden een beroep op
minister Eric Wiebes en de Tweede
Kamer om geen aardgas meer te
winnen in het waddengebied. Dat
leidde tot een kleine aanscherping
van de Mijnbouwwet. Maar één aanpassing van één wet is nog lang niet
genoeg. Grote gevolgen door zeespiegelstijging vragen om grote
maatregelen.
Eigenlijk zou ik het allerliefst alle
Nederlanders willen laten ervaren
hoe uniek het Waddengebied is. Alles begint bij verwondering! Om zelf
te voelen en te ervaren hoe kwetsbaar dieren, mensen en platen zijn
in dit mooiste natuurgebied van Nederland. Maar ik kan niet zo maar 17
miljoen mensen meenemen naar
het Wad, juist omdat dit gebied zo
kwetsbaar is.
Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk mensen de film Wad, overleven
op de grens van water en land van
Ruben Smit gaan zien, in de komende herfst. En wie weet kunnen al die
bezoekers na het zien van de film samen met ons het verschil gaan maken om te bereiken wat nu nog
moeilijk lijkt. Dat begint met een gezamenlijke oproep aan de Nederlandse regering om het behoud van
de Waddenzee hoog op de agenda te
zetten en niet langer onze kop in het
zand te steken.
Lutz Jacobi is directeur van de
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Een slenk op het wad. Wat de Waddenzee uniek maakt is dat het gebied twee keer per dag droogvalt.
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