
 

Programma 6: Wad raakt mens 

 

De mens maakt onlosmakelijk deel uit van het waddengebied: als bewoner, als 

ondernemer, als beschermer of als gast. Het herstel van de waddennatuur en –

cultuur verloopt soepeler en krachtiger als het de steun geniet van de lokale 

bevolking en bezoeker. Iedereen in het waddengebied profiteert van het herstel 

van natuur en cultuur. In kernwaarden als ruimte, rust en duisternis zit de kracht 

van de Waddenzee. Eilanders, 

vissers, overheden, wadvaarders, 

natuurbeheerders en vele anderen 

kunnen samenwerken om de 

kernwaarden te beschermen. Daar 

is niet alleen de natuur bij gebaat, 

ook de toeristische sector en de 

middenstand varen er wel bij. Op de 

Wadden gaan natuur, cultuur en 

economie hand in hand. 

 

Dat de waddennatuur uitermate waardevol is, staat buiten kijf. Wereldwijd kent het zijn 

gelijke niet. De vogelrijkdom is verbluffend, de hoeveelheden vis en schelpdieren zijn 

onovertroffen en het historische landschap en de ongerepte vergezichten zijn uniek. De 

enorme waarde maakt dat Nederland voor het waddengebied een speciale 

verantwoordelijkheid draagt. Een verantwoordelijkheid die gezien de afbrokkelende 

natuurwaarden geen vanzelfsprekendheid is gebleken.  

Het waddengebied is meer dan alleen natuur. De mens maakt onlosmakelijk deel uit 

van de Waddenregio. Op de Waddeneilanden en langs de vastelandskust wonen 

honderdduizenden mensen, genieten jaarlijks miljoenen toeristen van de natuur en het 

landschap en verdienen ondernemers als vissers en winkeliers hun brood. Iedereen 

vindt de waddennatuur belangrijk. Recreanten, winkeliers, vissers, horeca; vrijwel 

iedereen in het waddengebied profiteert er ook van. Desondanks bekijkt menigeen het 

herstel van natuurkwaliteiten met argusogen. Vaak ontbreekt vooral lokaal draagvlak 

voor noodzakelijke herstelmaatregelen.  

 

De Nederlandse natuurbescherming grijpt het Waddenfonds aan om een transitie op 

gang te brengen naar een duurzaam waddengebied. Acht natuurorganisaties slaan 

hiervoor de handen ineen en zoeken samenwerking met anderen. Eind 2005 



 

presenteerden ze het waddenherstelplan ‘Het Tij Gekeerd’, een strategische visie voor 

investeringen in het waddengebied. Het herstel van de waddennatuur verloopt sneller 

en daadkrachtiger met steun van bevolking, ondernemers, bezoekers en politici.  

 

Doelen 

Met het programma Wad raakt mens wil de natuurbescherming in 2015 een steviger 

symbiose tot stand hebben gebracht tussen de waddennatuur en de daar recreërende, 

wonende en werkende mensen. Dat komt neer op: 

1. Het vergroten van het lokale draagvlak voor natuurherstelmaatregelen. 

2. Het met elkaar benoemen van kernwaarden als rust, ruimte en duisternis, die 

vervolgens leidend zijn voor toekomstige activiteiten in het gebied.  

3. Versterken van een duurzame waddeneconomie, bestaande uit onder meer 

ecotoerisme en streekeigen producten. 

4. Het informeren van bezoekers over natuur en landschap. 

5. Het verbeteren van het gastheerschap en het toezicht. 

6. Herstel van het karakteristieke cultuurlandschap.  

 

1. Vergroten van het draagvlak voor natuurbescherming 

Het Waddenbeleid is ambitieus. In de plannen wordt de waddennatuur alom bejubeld. 

Ondanks de vele nota’s met goede voornemens gaat de natuurkwaliteit stelselmatig 

achteruit. In de dagelijkse praktijk sneuvelen vaak de belangen van natuur en 

landschap, en blijken vooral economische motieven leidend. Voor herstelmaatregelen 

ontbreekt dan toch het noodzakelijke draagvlak. Tal van concrete initiatieven en 

projecten krijgen geen steun van lokale politici, burgers en agrariërs. Zij realiseren zich 

blijkbaar onvoldoende hoe uniek de waddennatuur is, welke waarde ze 

vertegenwoordigt, en wat herstelde natuur oplevert. Het is zaak de kwaliteiten van het 

gebied met elkaar te benoemen. Overheden, vissers, agrariërs en natuurorganisaties 

moeten samen nadenken over de toekomst van de Wadden, meer dan nu al gebeurt.  

Natuurbescherming vereist draagvlak, en dat draagvlak kalft af, vooral bij jongeren. 

Voor de toekomst baart dit zorgen. Jongeren vervreemden van de natuur. Ze spelen 

steeds minder buiten, en zitten langer achter computer en gameboy. De natuur is voor 

hen hoogstens een groenstrook langs de openbare weg of het bosje naast het 

voetbalveld. Kinderen moeten weer buiten komen, de natuur in, waar ze bijzondere 

natuurbelevenissen kunnen opdoen. Het waddengebied is bij uitstek geschikt om hen 

een ‘topervaring’ te laten beleven.  

 



 

2. Inbedden kernwaarden van het waddengebied 

In kernwaarden als ruimte, rust en duisternis zit de kracht van het waddengebied. 

Nergens in Nederland is het zo stil, zo weids en zo intens. De kracht van de zee is er 

voelbaar. Tasten we deze kernwaarden aan, dan raakt het waddengebied zijn 

aantrekkingskracht kwijt. Openheid is één van de kernwaarden die extra aandacht 

vereist, bijvoorbeeld door het tegengaan van visuele verstoringen door windturbines en 

storende nieuwbouwwijken aan de dorpen. Iedereen constateert de misstanden. Het 

gebrek aan ruimtelijke kwaliteit en inpassing in het landschap van nieuwe 

voorzieningen die de afgelopen decennia op de Waddeneilanden zijn gebouwd, baren 

zorgen. Echter, bijna niemand heeft een krachtige vuist gemaakt om deze 

ontwikkelingen tegen te gaan. Voortaan moeten de kernwaarden van het 

waddengebied uitgangspunt zijn voor toekomstige ontwikkelingen.  

Het waddengebied mag trots zijn op zijn donkere nachten. Juist daarom moeten we 

alert blijven, en al het overtollige licht vermijden. Lichthinder voorkomen kan op veel 

manieren: van het gebruik van energiezuinige LED’s om het strooilicht van jachthavens 

en veerbootkaden te verminderen, tot het adequaat handhavend optreden bij 

lichthinder. Ook andere verstoringen van de kernwaarden zoals het met de auto op het 

strand rijden, moet in samenspraak met de lokale bevolking worden gereguleerd. 

Zodanig dat strandbroeders weer een kans krijgen en de mens van de rust blijft 

genieten.  

 

3. Versterken van duurzame waddeneconomie 

De kernwaarden zijn niet alleen van belang voor natuur en landschap, maar ook voor 

de lokale economie en werkgelegenheid voor de eilandbewoners. Toerisme is veruit de 

belangrijkste economische pijler op de Waddeneilanden. Op Schiermonnikoog is ruim 

tachtig procent van de beroepsbevolking direct of indirect afhankelijk van het toerisme, 

een eiland als Ameland trekt jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers. De belangrijkste 

motieven voor bezoek aan de Waddeneilanden zijn rust, natuur, strand en zee. Extra 

pluspunt is het ‘eilandgevoel’ door de boottocht. Natuur en landschap 

vertegenwoordigen hier dus een enorme economische waarde. Het is zaak de baten 

van de natuur en het landschap sterker in beeld te brengen, en naar buiten toe uit te 

dragen. Met het besef dat toeristen voor de kernwaarden komen, ontstaat lokaal meer 

draagvlak voor herstelmaatregelen. Dan is er reden voor de lokale bevolking om zich 

om de natuur te bekommeren.  

 

De grens van het toerisme is bereikt. In groei van het aantal toeristen zit geen 

toekomst. Met nog meer massatoerisme in grootschalige vakantieparken snijdt het 



 

waddengebied zich in de vingers. Wel is er ruimte voor toeristen die interesse hebben 

in ecotoerisme. Duurzaam toerisme geeft een impuls aan de waddeneconomie. 

Onderzoek wijst uit dat juist natuurliefhebbers – toeristen die specifiek komen voor de 

schoonheid van de natuur - veel bijdragen aan de lokale economie. Deze toeristen zijn 

overwegend hoog opgeleid en kapitaalkrachtig. De bestedingen liggen hoger dan van 

andere doelgroepen. Met de doelgroep natuurliefhebbers slaat de waddenregio 

meerdere vliegen in één klap: niet meer toeristen, minder milieudruk en meer 

bestedingen. Om deze groep toeristen te trekken, moet de regio kiezen voor een 

duidelijke, eigen identiteit. Het vereist een sterk ‘waddennatuurmerk’ gericht op de 

ingrediënten ‘natuur’, ‘landschap’, en ‘gezond’. Het waddennatuurmerk mag de 

noordkust van Noord-Holland, Friesland en Groningen niet over het hoofd zien. Ook 

daar liggen kansen voor het grijpen. Neem een historische stad als Harlingen, het 

Nationaal Park Lauwersmeer of de Dollard; dit zijn potentiële vakantiebestemmingen 

bij uitstek voor liefhebbers van natuur en cultuur. De gehele vastelandskust biedt nu 

echter onvoldoende mogelijkheden om te overnachten en natuurgericht te recreëren. 

Wat een eenduidige profilering in de weg staat, is dat de toeristische sector in het 

waddengebied erg versnipperd is. Een samenwerking- en afstemmingsstructuur op 

toeristisch-recreatief gebied ontbreekt. Initiatieven vinden vaak ad-hoc plaats, zonder 

visie. Ook ontbreekt het bij projecten veelal aan een grondige onderbouwing. Het is 

zaak dat de sector de handen ineen slaat en dat een sterk toeristisch platform, met 

daarin brancheverenigingen, overheden, ondernemers en natuurbescherming, wordt 

opgetuigd. Meer onderzoek op dit terrein is nodig. Op veel vragen ontbreekt nog een 

antwoord, zoals ‘Wat trekt de mensen nu echt aan bij een vakantie op de wadden?’, 

‘Welke mogelijkheden liggen er voor meer buitenlandse natuurliefhebbers?’ en 

‘Hoeveel verstoring en vervuiling brengt toerisme precies met zich mee en wat valt 

daar aan te doen?’.   

Niet alleen voor duurzaam toerisme, ook voor andere vormen van duurzame 

ontwikkeling liggen in het waddengebied volop kansen. Neem het verder ontwikkelen 

van streekproducten, die op duurzame wijze zijn geproduceerd en verwerkt. 

 

4. Informeren van bezoekers over natuur en landschap 

Draagvlak wordt verkregen door goede voorlichting en goede natuureducatie. Vaak 

betekent meer weten ook beter omgaan met de natuur. De waddenregio kent al vele 

voorzieningen zoals wandel- en fietspaden, bezoekerscentra, observatiehutten en 

informatiepanelen. Toch is het huidige niveau ontoereikend. Optimaal genieten van de 

waddennatuur vraagt om een betere infrastructuur van voorlichting en educatie. De 

bezoekerscentra op de Waddeneilanden en langs de vastelandskust spelen bij 



 

voorlichting en educatie een sleutelrol. Zij hebben in de loop der jaren een succesvol 

pakket aan producten en diensten ontwikkeld om een breed publiek te tonen hoe 

waardevol de waddennatuur is. Het aanbod bestaat onder meer uit natuurwandelingen, 

wisselende thema-exposities en diverse veldwerkprojecten voor het onderwijs. Toch 

kan het beter. Sommige van deze centra zijn niet meer van deze tijd. De 

tentoonstellingen zijn verouderd, en te statisch. Van enige communicatie over en weer 

met bezoekers is nauwelijks sprake. Moderne bezoekerscentra bieden meer dan alleen 

borden met informatie en vitrinekasten met opgezette vogels. Ze zijn gericht op 

natuurbeleving, indrukken opdoen en nieuwsgierigheid prikkelen. Daarnaast worden 

het meer en meer multifunctionele centra, waarin bijvoorbeeld ook de VVV, het 

dorpshuis, de bibliotheek en andere musea onderdak krijgen. Eén van de 

bezoekerscentra die een opknapbeurt krijgen, is het Waddencentrum in Pieterburen. 

Het centrum krijgt een gloednieuwe multifunctionele inrichting, en vormt straks hét 

vertrekpunt voor een verkenning van het Groningse waddengebied. Ook het nieuwe 

bezoekerscentrum van Nationaal Park Schiermonnikoog wordt ondergebracht in een 

multifunctioneel centrum (een apart ingediend projectvoorstel door een groep 

samenwerkende organisaties op het eiland). Vooral langs de vastelandskust liggen 

kansen om nieuwe bezoekerscentra van de grond te krijgen. Zo wordt in ‘Noard-

Fryslân Bûtendyks’ een oude boerderij omgebouwd tot informatiecentrum. Net als voor 

de gehele toeristische sector geldt, schort het ook voor de bezoekerscentra in het 

waddengebied aan samenwerking. Samenwerking en afstemming zullen ertoe 

bijdragen dat de continuïteit en kwaliteit van de activiteiten van de centra sterk 

verbeteren. Behalve eenmalige investeringen in bezoekerscentra, wandel- en 

fietsroutes en vogelkijkhutten dient er ook structureel geld beschikbaar te komen voor 

natuurexcursies, natuureducatie en voorlichting. 

 

5. Verbeteren van het gastheerschap en toezicht 

De keerzijde van recreatie is dat recreanten druk uitoefenen op de natuurwaarden. Te 

veel recreatie kan de natuur verstoren. Knelpunten zijn er vooral voor vogels en 

zeehonden, bijvoorbeeld op kwelders, wad en zandbanken. Een slimme zonering van 

recreatie in tijd en plaats kan de natuur ontzien. Gestreefd moet worden naar een goed 

evenwicht tussen recreatiedruk en natuurbescherming. Sommige natuurgebieden 

lenen zich voor intensievere vormen van recreatie, ander kwetsbare natuur mag 

spaarzaam of helemaal niet worden bezocht. Natuurliefhebbers die bewust de 

wildernissen opzoeken en planten en dieren willen bestuderen, vinden nu vaak een 

gesloten deur, vooral tijdens het broedseizoen. Wellicht bieden innovatieve 

communicatiemiddelen nieuwe mogelijkheden, en kunnen mensen daarmee toch de 



 

unieke ‘wildernissen’ ervaren, zonder dat de bezoekersdruk toeneemt. Te denken valt 

aan digitale informatie, films en webcams. Door de inzet van innovatieve middelen 

kunnen ook nieuwe groepen worden bereikt, zoals ouderen, scholieren en 

gehandicapten.  

 

Goed gastheerschap is dé belangrijkste investering om draagvlak te ontwikkelen voor 

natuurbescherming. Alle brochures, websites en folders ten spijt, uiteindelijk is contact 

van mens tot mens de beste en meest directe manier om kennis uit te wisselen. Door 

een gastvrije ontvangst, onder meer bij bezoekerscentra, raken mensen meer 

betrokken bij het gebied. Ook voor toezicht en controle verschuift het accent naar 

uitnodigend gastheerschap. Vooral op het open wad is het huidige toezicht met boten 

ontoereikend. De wadplaten worden in de zomer druk bezocht door zowel recreanten 

als vogels en zeehonden. Deze combinatie vraagt om continu toezicht en 

informatieverstrekking. De handhaver van weleer, die enkel vermanend optrad, is niet 

meer van deze tijd. Tegenwoordig zijn ze de ambassadeurs van de 

natuurbescherming. Ze treden bezoekers positief tegemoet, lichten ze voor over de 

unieke wildernis en vertellen daarbij over de gedragsregels die er gelden. Het 

voorkomen van overtredingen is immers altijd beter dan achteraf optreden. Om dit 

gastheerschap handen en voeten te geven, werkt de natuurbescherming aan het 

invoeren van wadwachten. Wadwachten zijn opgeleide vogelwachters die als gastheer 

bezoekers informeren en op die manier belangrijk zijn voor de geleiding van de 

recreatie. Met een vijftiental wadwachtposten is de rust op de buitendijkse 

hoogwatervluchtplaatsen verzekerd en groeit het begrip bij bezoekers. Urgente locaties 

zijn onder meer de Razende Bol, de Richel bij Vlieland en de Engelsmanplaat. 

 

6. Herstel van karakteristieke cultuurlandschap 

De cultuurhistorie draagt bij aan de sfeer en de identiteit van het Waddengebied. Het 

traditionele cultuurlandschap is uniek in de wereld. Karakteristiek zijn bijvoorbeeld de 

Texelse tuunwallen en de elzensingels op Terschelling. Het cultuurland op de eilanden 

staat echter onder druk. Steeds meer boeren sluiten hun bedrijf, waardoor een 

bijzonder stukje Nederlands cultuurgoed dreigt te verdwijnen. De andere uitweg voor 

boeren, namelijk intensivering van de landbouw, tast de natuur en het landschap teveel 

aan, en zal op termijn hier heilloos blijken. Kleine cultuurobjecten, die typerend zijn 

voor de wadden, moeten worden behouden. Voorbeelden zijn de houten bakens en 

kapen, de reddingshuisjes en de vogelwachtershuizen op palen. Een aantal van deze 

objecten - bijvoorbeeld de oude scheepvaartbakens op Schiermonnikoog en Griend – 

staat op instorten en vraagt om bescherming. Ook andere cultuurhistorische elementen 



 

zoals elzensingels, houtwallen en weilanden met weidevogels verfraaien het 

cultuurland op de Waddeneilanden. Net als op de eilanden verdient de cultuurhistorie 

langs de vastelandkust een extra impuls, onder meer door het behoud van 

karakteristieke  boerderijen, dijken en andere landschapselementen. 

 

Projecten Programma Wad raakt mens  

Voor het Programma Wad raakt mens dienen de acht natuurorganisaties onderstaande 

projecten in bij het Waddenfonds. Deze projecten worden in samenhang aangeboden. 

Een aantal projecten kan op korte termijn in gang worden gezet, andere initiatieven 

verkeren nog in een pril stadium. Per project staan de betrokken organisaties en de 

benodigde investering uit het Waddenfonds aangegeven. Onderstaande projecten zijn 

niet afdoende om de gestelde doelen te halen. In nauwe samenwerking met andere 

partijen, zoals de bevolking, recreatieondernemers en overheden, is de 

natuurbescherming druk doende met het ontwikkelen van kansrijke initiatieven. De 

projecten die hieruit volgen, en die financiële steun behoeven, worden de komende 

jaren bij het Waddenfonds ingediend. 

 


