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‘De wadden zijn
niet voor iedereen’
GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN Na zes jaar heeft Noord-
Nederland de werelderfgoedstatus
van het waddengebied nog steeds
niet goed verzilverd. Zijn er te wei-
nig investeringen of te veel partijen
die meepraten?

De wil is er wel, bleek gisteren op de
Waddenfondsdag in Groningen. Het
Waddenfonds werd in 2007 opge-
richt door het Rijk als compensatie
voor het toestaan van gaswinning in
de Waddenzee. Het fonds kreeg 500
miljoen euro mee, waarvan nog 260
miljoen resteert voor projecten in de
komende tien jaar.

Volgens de Groninger hoogleraar
Jouke van Dijk, voorzitter van de
Waddenacademie, moet het tempo
omhoog. Hij vindt dat er te weinig
gebeurt. ,,Er wordt onvoldoende ge-
investeerd. En je moet niet alleen de
bewoners overtuigen van de bijzon-
dere status van het gebied, maar ook
ondernemers en bezoekers.’’

Onderliggende probleem is vol-

‘Als iemand
naar de wadden
wil, waar stuur
je hem dan heen?’

gens Van Dijk dat te veel partijen
zich met het waddengebied bemoei-
en. ,,Er is niet echt één eigenaar die
zegt: dit is mijn gebied, ik moet het
regelen.’’

Dat is de Friese gedeputeerde
Klaas Kielstra met hem eens. ,,Er zijn
62 organisaties die zich met het wad-
dengebied bezighouden. Ik schrok er
van toen ik dat hoorde. We moeten
eens goed kijken of dat niet te veel
is.’’

Maar volgens Bas Eenhoorn, voor-
zitter van het Regiecollege Wadden-
gebied, valt het met de bestuurlijke
spaghetti wel mee. ,,Daar moet je
niets aan doen, anders ben je voor je
het weet weer jaren aan het praten.’’

Hij vindt dat het gebied zich voor-
al op een selectief gezelschap bezoe-
kers moet richten. ,,De wadden zijn
niet voor iedereen, zoals bijvoor-
beeld Amsterdam. Daar kan ieder-
een naartoe. Dit gebied is voor een
bepaald publiek.’’

Volgens ‘gebiedsaanjager’ Sjon de
Haan moet er worden gekeken naar
de infrastructuur. ,,Er zijn een paar
goede onthaalcentra nodig waar je
toeristen kunt ontvangen. Want als
iemand nu vraagt: ik wil naar de
wadden, maar waar moet ik heen,
wat zeg je dan? Naar Ecomare, op
Texel? Of naar Lauwersoog? En op
het moment dat de Chinezen ko-
men, moet je wel zorgen dat het per-
soneel in die centra Chinees
spreekt.’’

Het Noorden kan misschien leren
van de aanpak van het Britse Jurassic
Coast World, de prachtig gelegen
kuststrook tussen Exeter en Bourne-
mouth. Talloze toeristen komen zich
elk jaar in het gebied vergapen aan
de fraaie kustlijn. Jaarlijks levert het
toerisme hier 145 miljoen euro op.


