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van f 2, - + f 0,90 verzendkosten op 
giro 1726195 
t.n.v . De Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee, Harlingen 
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inleiding _____________ _ 

Dit boekje k.wam tot stand naar aanleiding van de tentoon
stelling Wad Nu, georganiseerd door het Studium Generale 
van de Technische Hogeschool Eindhoven in samenwerking met 
de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee . 

Als inleiding is hierbij de tekst afgedrukt van de openings
rede die professor dr. ir . J . P.Mazure uitsprak. 
Pr of .Mazure werd ingele i d door drs.A . H. E.van Hengel, hoofd 
van het Buro Studium Generale 

Inleiding door drs. A. H. E. van Henge l 

Wij gaan nu de opening van de tentoonstelling 'Wad nu' be l e
ven en ik heb het gevoel dat wij op dit moment aan een af
sluiting toe zijn. Een afsluiting van het leerproces, het 
projektwerk van de groep die het afgelopen jaar aan de voor
bereiding van deze tentoonstelling gewerkt heeft . Een groep 
die een half jaar ge leden begon met een zeer duidelijke mo
tivatie: het behoud van de Waddenzee. En die daar het afge
lopen half jaar erg veel over geleerd heeft, zoals dat aan 
de Technische Hogeschool ook betamelijk is. Een leerproces 
wat weldra afgesloten is, maar waarvan de resllltaten niet 
alleen te vinden zijn in de hoofden van degenen die het mee
gemaakt hebben, maar waarvan de resultaten voor iedereen du i
delijk zichtbaar in de hal h i ernaast staan. 
Zoals gezegd een leerproces zoals aan de TH wel vaker plaats
vindt, maar dan in een wat mi nder formele zin; er warden geen 
cijfers gegeven, er worden geen beoordelingen uitgesproken, 
d.w.z . de beoordeling wordt niet aan enkele eminente deskun
digen of hoogleraren overgelaten; de beoordeling in dit ge
val wordt overgelaten aan het publiek waarvoor deze tentoon
stell ing bestemd is en waarvan we verwachten dat het op grote 
schaal van de inhoud van deze tentoonstelling zal kennis ne
men . 

De bedoeling van de tentoonstelling is in een duidelijk 
visuele vorm de problemen van de Waddenzee in beeld te 
brengen, in de hoop daarmee een bijdrage te leveren in 
de meningsvorming over dit zo belangrijke gebied . 
kort gebeuren moet. 
Daarom zou U de tentoonstelling kunnen beschouwen als een 
inleiding bijv. op het rapport van de Waddenzeekommissie , 
dat binnenkort gepubliceerd gaat worden en gezien die omstan
digheid dacht ik dat wij er niet beter aan konden doen dan 
als inleider van deze tentoonstelling uit t e nodigen Prof. 
Mazure, voorzitter van de bedoelde kommissie van de Wadden
zee, die binnenkort met zijn rapport komt. 

Tekst uitgesproken door Prof.dr.ir. J.P. Mazure 

Geachte werkgroep, dames en heren, 

Het feit dat U mij, een civiel ingenieur, hebt uitgenodigd 
om deze tentoonstel l ing te openen, brengt bepaalde konsekwen
ties mee. De vraag dringt zich op of U niet veel beter had 
gedaan, nu die tentoonstelling zo overwegend gaat over het 
natuurbehoud, een bioloog of een natuurbeschermer voo r deze 
taak ui t t e nod·igen . 
Deze vraag beantwoord ik zonder voorbehoud bevestigend. 
Maar tenslotte, het was Uw verantwoordelijkheid, deze uitno
diging . Voor mij werd het aannemen ervan hoofdzakelijk bein
vloed door het feit dat het voor een oud-hoogleraar moeilijk 
is om een verzoek van studenten te weigeren en misschien 
heeft er bij mij meegesproken dat het voor een gepensioneer
de toch we( leuk is dat men hem nog goed genoeg vindt voo r 
een bepaald karweitje. 
Uw keus brengt echter mee dat landaanwinst waar U in de ten
toonstelling slechts terloops aandacht aan hebt gewijd , in 
mijn be toog een grotere plaats zal innemen . Niet a l leen omdat 
ik civiel ingenieur hen, maar ook omdat ik op <lit ogenblik 
voorzitter ben van de Waddenzeekornmissie, wier taak is om
schreven als : de regering van advies dienen omtrent de prin
cipie l e mogelijkheden en de voor- en nadel en van inpolderin
gen in de Waddenzee. 
U legt in de tentoonstel l ing grote nadruk op de natuurbescher
ming en U hebt mij u i tgenodigd, omdat ik mij enkele jaren in
te~sief heb beziggehouden met het voor en tegen van inpolde
ringen . 
Er is dus een samenhang tussen inpolderingen , tussen landaan
winsten en tussen natuurbescherming. 
Uiteraard zult U zeggen, en dat zeg ik U graag na, maar het 
opvallende is en daar wil ik hier toch sterk de nadruk op 
leggen, dat deze samenhang nog pas zo kart ge leden naar voren 
is gekomen. Het is iets zeer nieuws. Een sterk sprekend voor
beeld daarvan is de laatste indijking die in de Waddenzee 
heeft plaatsgevonden 'De Lauwerszee'. De beslissing daartoe 
werd genomen in 1961. De voornaarnste rnotieven ervoor waren 
dat men door een betrekkelijk korte dijk te maken het verho
gen tot deltahoogte van een veel grotere lengte bestaande 
dijken, kon laten verva l len . Bovendien zou de i ndijk i ng een 
gunstige invloed hebben op de waterstaatkundige toestand in 
de aangrenzende gebieden van Friesland en Groningen en ook 
Drente. 
De beslissing is genomen onder sterke aandrang van de drie 
provinciale besturen en vooral van de l andbouworganisaties 
in deze gebieden. Er werden ook bezwaren geopperd, meest van 
f inanc iele aard, maar bezwaren uit het oogpunt van natuurbe
scherming werde~ niet of nauwelijks gehoord . Dat is dus nu 
14 jaar ge l eden . Het begin van de aktie voor het behoud van 
zee en tegen het maken van nieuw land., zoals deze thans wordt 
gevoerd voor Waddenzee, Dollard en IJsselmeer is dus nog kor
ter geleden. 
Deze aktie tegen het maken van nieuw land vormt een duidelij
ke breuk in de Hederlandse traditie, waarin de verded i ging 
tegen de zee. en de landwinst op de zee een zo voo r name plaats 
innemen. Het is begonnen met het opwerpen van terpen om over
stromingen te kunnen weerstaan . Vervolgens, zo omstreeks het 
jaar 1000 is begonnen met het aanleggen van dijken waardoor 
de grens tussen zee en land eigenlijk voor het eerst werd 
vastgelegd, en sindsdien zijn de bewoners van de aan de Wad
denzee grenzende landstreken vrijwel voortdurend bezig ge
weest deze grens te hunnen bate zeewaarts t e verschuiven, 



ook al moesten zij weleens belangrijke stukken weer aan de 
zee prijsgeven. In Friesland werd de Waddenzee verkleind door 
inpoldering van de lliddelzee, ·later van de zgn. Biltpolders. 
Langs de gehele Groningse kust kwamen successievelijk indij
kingen tot stand. Zowel Lauwerszee als Dollard werden door 
inpolderingen kleiner. In Noord-Holland behoorde voorheen al 
het land benoorden de Westfriese zeedijk en bewesten de duin
regel tot de Waddenzee. Sinds de 16e eeuw zijn de polders 
Zijpe, Wieringerwaard, Waard en Groet, Koegras en Anna Palow
na op de zee veroverd. Op Texel werd de polder Eierland be
dij kt. Nog grotere landwinst, zij het niet op de Waddenzee 
behaald, werd verkregen in de 17e eeuw door de droogmakerijen 
in Noord-Holland, de Beemster, Schermer enz., in de 19e eeuw 
door de droogmaking van de Haarlemrnermeer en de Zuid Plaspol
ders en in de 20 eeuw door de Zuiderzeepolders . Dit waren, 
elk in hun tijd, grootse ondernemingen. Het loont de moeite 
zich af te vragen op welke gronden men ertoe besloot. Als men 
tegenwoordig iets wil ondernemen dan vraagt men direkt naar 
een kosten-baten analyse. Dat woord kenden kenden onze voor
ouders niet, maar ze pasten de zaak wel toe; alleen ging het 
wat eenvoudiger dan thans. Soms omvatten de analysen slechts 
2 posten. Enerzijds de kosten van indijking en drooglegging 
en anderzijds de waarde van het gewonnen land en dan beschouwd 
als landbouwgrond. 
Dikwijls echter moest men er rekening mee houden dat de indij
king nadelen zou meebrengen voor de scheepvaart, waterbeheer
sing in aangrenzende gebieden e.d. 
Meestal werden dan een aantal werken uitgevoerd buiten de 
landaanwinning, een vaart of sluis o.i.d. waardoor deze nade
len geacht werden te worden gekompenseerd. Zo moesten de be
dij kers van de Beemster in 1612 een nieuwe uitwateringssluis 
maken ter kompensering van het verlies van waterberging voor 
Schermerboezem. De kosten van deze werken kwamen dan op de 
balans te staan naast de kosten van indijken en droogleggen 
op zichzelf. 
Later werd, naast de bovengenoemde hoofdposten dikwijls een 
opsonnning gegeven van de bijkomende voordelen, waardoor het 
voor een van overheidswege ondernomen indijking verantwoord 
werd geacht op de hoofdposten een zeker verlies, meestel uit
gedrukt in guldens per ha. gewonnen grand, te aanvaarden. 
Bij de droogmaking van de Haarlenunermeer is een dergelijk ver
lies van ongeveer f 300,-- per ha. verantwoord geacht onder 
invloed van de schade die kort tevoren bij Amsterdam en Lei
den was aangericht door overstromingen die na de droogmaking 
niet meer zouden voorkomen. En ook bij het wetsontwerp tot 
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee wordt aan deze 
bijkomende voordelen veel aandacht geschonken. 
We lezen in het slot van de Memorie van Toelichting : 'het 
hoofddoel moet zijn het vermeerderen van de algemene welvaart 
door het scheppen van een betere waterstaatstoestand in een 
belangrijk deel des lands, door de vergroting van de vader
landse bodem met een aanzienlijke uitgestrektheid vruchtbaar 
land, en door het openen van een uitgebreid arbeidsveld voor 
Nederlandse nijverheid en werkkracht'. 
Voor de mens was daarom de natuur altijd iets vijandigs . lets 
wat hij bestrijden moest, en zo mogelijk beheersen. In de 
godsdienst vindt men de weerslag van deze houding. In het 
eerste hoofdstuk van het boek Genesis staat: 'weest vruchtbaar 
en vermenigvuldigt U. Bevolkt de aarde, onderwerpt haar aan 
U, en heerst over de vissen der zee, het gevogelte des hemels 
en al het gedierte dat op aarde kruipt'. En v66r onze voorou
ders de Bijbel kenden, geloo•fden zij in goden, Wodan, Donar, 
Balder, die de mens.elijke samenleving beschermden en geleid-

den. Deze goden moesten voortdurend strijd voeren met reuzen, 
die duidelijk de natuurkrachten personifieerden. De mens voel
de zich bij de strijd van deze goden betrokken. 
Een dergelijk, in een zeer eeuwenlange ontwikkeling verworven 
geesteshouding heeft de neiging te blijven voortbestaan, ook 
als ze geen passend antwoord meer is op de problematiek van 
de dag. Het onderwerpen van en heersen over de natuur bleef 
een lokroep, ook toen de natuur niet meer omvangrijk en niet 
meer bedreigend was. Maar wel zijn er, en nu denk ik ook aan 
200 jaar geleden, tegenkracbten gekomen. Er is een kentering 
aan het optreden. Eigenlijk zijn het verscheidene kenterin
gen, op verschillend niveau. 
Het eerst kwam de kentering op het emotionele vlak. Reeds op 
het eind der !Se eeuw, met de Romantiek, kreeg men voor het 
eerst emotionele en esthetische waardering voor de ongerepte 
natuur. Het hooggebergte, vroeger als hinderpaal zo snel mo
gelijk via de passen overgetrokken, werd nu opzettelijk be
zocht. Onherbergzame bergen ging men beklinunen. 
Op een ander niveau, men zou kunnen zeggen op het kulturele 
niveau, kwam er een kentering aan het eind van de 19e eeuw. 
Teen werd de Vereniging tot bescherming van vogels, die dezer 
dagen zijn 75-jarig bestaan herdenkt en even later de Vereni
ging tot behoud van natuurmomumenten opgericht. 
Het derde niveau is het politieke niveau,.waar dus deze waar
dering voor de natuur ook de politieke beslissingen gaat be
invloeden en we hebben net gezien bij de Lauwerszee dat in 
1961 die kentering nog niet was aangebroken. Mijn indruk is 
dat het boek van R. Carson 'Silent Spring' in 1963 verschenen, 
er wel de grootste stoat toe heeft gegeven. 
Hier in Nederland is de oprichting in 1964 van de Vereniging 
tot Behoud van de Waddenzee er een typerende uiting van. Het 
rapport van de Club van Rome heeft de noodzaak van een derge
lij ke kentering t.a.v. milieubeheersing en natuurbehoud onder 
de aandacht van zeer velen gebracht. 
Deze kentering meet niet te lang op zich laten wachten. 
Want er dreigt acuut gevaar. En daarin zie ik de waarde en de 
betekenis van deze tentoonstelling. Het brengen van deze nij
pende problematiek onder de aandacht van vele mensen die er 
wellicht op andere wijze niet mee in aanraking zouden komen. 

, Maar ik heh wel behoefte om enkele kanttekeningen bij de ten
toonstelling te maken. Ik heh echter een vaag besef dat het 
voor een oud man niet passend is kritische opmerkingen te ma
ken, want kritiek is inuners het voorrecht van de jonge gene
ratie. Tech doe ik dit. De tentoonstelling laat mijns inziens 
weinig zien van de keerzijde van het natuurbehoud. De eis van 
Een duidelijke stap vooruit bij het behandelen van deze fak
toren wordt gevormd door het in 1924 uitgebrachte verslag van 
de zgn. kommissie Lovink. Terwijl tot nu toe de bijkomende 
voordelen van de inpolderingen in het IJsselmeer meestal als 
een kritiekloos lijstje werden neergeschreven, ging deze kom
missie daar veel dieper op in en zij toonde bijv . aan dat 
een van deze voordelen de waarde van het IJsselmeer als leve
rancier van zoetwater voor Noord-Holland en Friesland op een 
veel hoger bedrag moest warden gesteld clan alle andere voor
delen, zoals.het verminderd onderhoud van de waterkering bin
nen de afsluiting en het uitblijven van periodieke overstro
mingen. Voor het eerst werd hier dus een veel diepergaande 
analyse toegepast dan voordien ooit was geschied. 
En toch, als we zien hoe we er thans tegenover staan, dan 
was ook die kommissie Lovink in 1924 veel te eenzijdig ge
richt op de strikt ekonomische aspekten e11 dan nog in hoofd
zaak die welke samenhangen met het agrarisch grondgebruik. 



Daarmee komen we aan de industrie, en de daarmee verbonden 
l evensstandaard. Hoge levenss t andaard betekent meer ruimte 
nodig per persoon, meer energ i everbruik, meer vervuiling , 
meer aantasting van natuur en milieu. 
IJveren voor natuurbehoud betekent aanvaarden van een beper
king in de l evensstandaard. Dat zal moeilijk kunnen ten laste 
van de minst draagkrachtigen in de samenleving . De offers zul
len moeten komen van de beter betaalden, van hen ook die de 
noodzaak van de milieubescherming het best begrijpen . Natuur
behoud betekent de noodzaa- van een nivellering van inkomens 
ten nadele van U en mij die qua inkomen tot de bevoorrechten 
behoren of, bij een aantal van U, zullen gaan behoren. 
En ik zou de tentoonstelling nog meer hebben gewaardeerd als 
zij ook op deze onvermijdelijke konsekwenties van de natuur
bescherming het licht zou hebben laten vallen . 

Ik kom nu aan wat minder belangrijke opmerkingen . 
De ee rs t e daarvan mag U beschouwen als een oratio prodomo. He t 
bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan. 
Bij de behandeling van de waterstaatkundige in grepen op twee 
borden van Uw tentoonstelling wordt er mijns inziens te dogma
tisch van uitgegaan dat zo'n i ngreep soms neutraal maar meest
al verarmend werkt t.o.v. natuur en milieu . Te dogmatisch 
wordt gedaan alsof zee qua natuur en milieu altijd te verkie
zen is boven land . Ik kan dit hier niet uitvoerig gaan behan
del en, maar ik wil hier op t wee voorbeelden wijzen. 
De Bosplaat op Terschelling, die ook op Uw tentoonstelling 
wordt behandeld, was 20 jaar geleden een kale zandvlakte, 
die door de frequente overstromingen zowel botanisch als 
ornithologisch weinig waarde bezat. Dat het thans een plan
ten- en vogelparadijs is dat enkele jaren geleden terecht een 
Europese onderscheiding kreeg, is gevo l g van een waterstaats
werk: de aanleg van een zanddijk langs de noordzijde van het 
gebied, waardoor de Noordzee het niet meer kon bereiken en 
het all een bij hoge stormvloeden 's winters van binnenuit 
wordt overstroomd. Daardoor gevoelen veel grotere pl antenge
zelschappen er zich thuis, daardoor kan het ook als broedge
bied door vogels dienen. 

Mijn tweede voorbeeld zijn de IJsselmeerpo lders . 
Al s zij nu nog moesten warden gemaakt, zouden er ongetwij fel d 
dezelfde aktie tegen warden gevoerd als nu tegen de laatste, 
de Markerwaard . Maar toen een aantal jaren ge leden Defensie 
met het plan kwam om in de Noord-Oostpolder oefent errein in 
te richten kwam de natuurbescherming in het geweer om de 
waarde van de in die polder aanwezige natuur in het licht te 
stellen en t e betogen dat deze niet mag warden ges toord. 
Wie aandachtig gadeslaat wat de Dienst IJsselmeerpolders in 
Flevoland doet aan wat thans als pendant van landbouw 'natuur
bouw' wordt genoemd, komt onder de indruk. Vogelpleisterplaat
sen, terreinen voor weidevoge ls en ganzen, kleinschalige land
schapstypen vormen boeiende afwisselingen in het wijde polder
land. Ook een natuurbeschermer behoeft deze landaanwinst niet 
te betreuren. 

Mijn laatste opmerking geldt de bestuursvorm van de Waddenzee. 
Op een van Uw tableauts voert U a.h.w. een pleidooi voor ge
meentelijke indeling van de Waddenzee. 
Ik zou dit zeer gevaarlijk achten. 
Voor een goed beheer over de Waddenzee, een beheer waarbij 
ook de natuurb escherming volledig aan zi jn trekken zal komen, 
zijn er twee dingen nod ig: een waarborg dat alle belangen die 
bij zo'n gebied spelen in onderlinge verhouding goed tegen 
elkaar zullen warden afgewogen , maar in de tweede plaats dat 

Thans dienen voor een goede afweging van de voor- en nadelen 
van een indijking vee l meer aspekten. in de beschouwing te 
warden betrokken. Ve le konden 50 jaar geleden nog wel worden 
verwaarloosd, maar ze hebben thans een belangri]ke of een 
overheersende invloed. 
Ze kunnen in grote lijnen in twee groepen worden gedeeld: 
de eerste groep hangt samen met het feit dat door de gegroei- · 
de produktiviteit, de vrije tijd en de welvaart van de bevol
king sterk is toegenomen. Daardoor is de behoefte aan rekrea
t ie in allerlei vormen en de vraag naar rekreatiegelegenheid 
gegro e id en dient bij het afwegen der plannen ook aandacht 
t e warden besteed aan het toenemen of afnemen van de rekrea- . 
tiemogeli jkheden. 
Maar belangrijker is de tweede gr oep , die samenhangt met de 
ontzaglijke gr oei zowel van de bevolking a ls van het indus
triele appar aat en het verkeer. 
Daardoor is het thans niet meer mogelijk om het de mensheid 
omgevende natuurlijke milieu te zien als een onuitputtelijk 
en zich automatisch regenerend r eservoir, . zoals dat in het 
verleden altijd geb ruikelijk. was. Bescherming van het milieu 
tegen vervuiling en het in stand houden van natuurgebieden 
zijn daardoor aspekten· geworden die niet minder aandacht be
hoeven clan de ekonomische en sociale gevq l gen van indijkingen. 
En met dit laats te punt raak ik dus aan het hoofdonderwerp 
van de tentoonstelling. Dit punt is van essentiele bQtekenis. 
Het gaa t om een fundamentele verandering van de houding van 
de mens t.o.v. de natuur. Deze verandering beinvloedt niet 
alleen zijn oordeel over waterstaatkundige werken maar ook 
zijn beoordeling van industriele en rekreatieve aktiviteiten . 

Principieel kan men het als volgt stell en . 
Van het begin der menswording - en dan denk ik dus aan vele 
honderdduizenden jaren geleden tot betrekkelijk kart, zeg 
200 j aar ge l eden - was het door mensen bewoonde en benutte 
gebied nog klein in verhouding tot het natuurgebied , het 
milieu. 
natuurbehoud, van milieubescherming is dringend nodig, maar 
zij dwingt het aanvaarden van enke l e gevo l gen die minder 
prettig zijn . 

In de eerste plaats gaat het om het aantal mensen. Ieder mens 
heeft plaats, heeft ruimte nodig. Nederland is een der dichts
bevolkte landen ter wereld. De natuur is e r schaars, maar 
ruimte ook. Wil men natuur behouden dan zal stijging van de 
bevolking moeten warden beperkt en zo mogelijk voorkomen war
den. Gelukkig gaan we in de goede richting . In 1970 verwacht
te men 20 miljoen Nederlanders in het jaar 2000, met daarna 
nog een flinke stijging. Thans verwacht men in genoemd jaar 
15 a 16 miljoen inwoners, met: daarna nog slechts een geringe 
stijging . De invloed van 'de pil' is duidelijk me r kbaar. 
Het is klaarblijkelijk dat dit een groat verschi l betekent 
bij het kiezen van een standpunt t.o.v . de verdere landaan
winning, bijv. ook ten opzichte van de inpoldering in de 
Waddenzee, waartegenover de Waddenzeekorranissie een standpunt 
in moest nemen. 
Maar clan is er n6g een voorwaarde van belang. Als we erin 
slagen ons e i gen geboortetal zodanig te beperken dat we tot 
een stabiele bevolking komen, moeten we ook zorgen dat dit 
evenwicht niet wordt verbroken door immigratie. Wie in Neder
land v66r natuurbehoud is, client zich tegen immigratie te 
verzetten . Nederland heeft industrie nodig om zijn eigen be
volking lonend werk te verschaffen. Een industrie die alleen 
dankzij gasta r beiders draait is hier niet op zijn plaats en 
vormt een nodeloze bedreiging van natuur en mil i eu. 



dit gebied met z'n nationale en internationale betekenis als 
een geheel zal worden behandeld. 
De tegenwoordige toestand is dat gemeente en provincies (be
hal ve nu sinds een paar jaar in het uiterste oosten van de 
Waddenzee) er niets over te zeggen hebben, maar dat een vriJ 
groot aantal van de departementen bepaalde zeggenschap in die 
Waddenzee hebben. De afweging van belangen gaat een beetje 
via touwtrekken van deze departementen. Dat is geen bevredi
gende toestand, maar wel is goed, dat elk departement de Wad
denzee als een geheel beschouwt. 
Als men er. toe zou overgaan om die Waddenzee provinciaal en 
gemeentelijk in te delen dan is binnen elke gemeente via de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening e.d. wel formeel een goede af
weging van alle betrokken belangen gewaarborgd, maar de een
heid van de Waddenzee komt onherroepelijk in het gedrang. 
Wil men die twee doelstellingen die ik noemde bereiken, dan 
mag dus noch de tegenwoordige toestand behouden blijven, noch 
mag het gebied worden opgedeeld tussen provincies en gemeente 
waardoor, zoals ik weleens sarkastisch heb horen zeggen, bij 
elkaar een kleine 300 gemeenteraadsleden het voor het zeggen 
hebben over een gebied waar we het allemaal over eens zijn 
dat het van nationale en international betekenis is. 
Er zijn vele oplossingen mogelijk. Mij komt een openbaar li
chaam zoals het openbaar lichaam voor de Zuiderzeepolders 
nog het meest aannemelijk voor. De verantwoordelijkheid, de 
volksinvloed laat zich dan gelden in de Staten-Generaal te-

, recht, omdat het een nationale zaak is. De goede afweging 
kan op deze wijze worden bereikt en het gebied blijft een 
geheel. 
Dat is mijn laatste kritische opmerking. 

Geachte werkgroep. dames en heren, het zal U duidelijk zijn 
dat deze kritische detailopmerkingen niets afdoen aan mijn 
reeds eerder uitgedrukte grote waardering voor die tentoon
s telling. 
En niet minder voor de grote inzet waarmee U de tentoonstel
ling mogelijk hebt gemaakt. 
Ik voel het inderdaad als een eer en genoegen dat ik U als 
eerste met de totstandkoming van de tentoonstelling geluk 
mag wensen en de hoop uitspreken dat zij de grote belangstel
ling zal trekken die zij verdient. 
En hiermee verklaar ik de tentoonstelling over de Waddenzee 
voor geopend. 

22 april 1974 
Eindhoven 
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Hat Weddengebled la een unlek, nog nlet beachenncl, 
door de netuur geregeld getlj"egebled. 
De rlJkdommen van dlt gabled zljn telrlJk, mHr door 
toedoen van de men• worden zlJ bedrelgd. 
Deze tentoonatelllng beoogt dHr neder lnzlcht In 
te verachelfen. 
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Het Europees Waddengebled strekt zlch ult van Den Helder 
tot Esbferg In Denemarken. 
Een gedeelte van het Dultse gabled la wettelljk beschennd 
natuurgebled. In Nederland zlfn er her ender verspreld 
llggende natuurreservaten. 
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HISTORIE 

Tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar 
geleden, lag de Noordzeekust ongeveer 300 km 
noordelijker, doordat de zeespiegel 30 m lager lag 
dan op dit moment. Oaarna veq:~laatste de kustlijn 
zich tot de Waddeneilanden, waar zich omstreeks 
het begin van onze jaartelling een doorlopende 
duinenrij had gevormd, waarin later grote galen 
werden geslagen. De Wadden, zoals wij die nu 
kennen, ontstonden in een proces van opbouw en 
afbraak door de zee en de mens, dat duizenden 
jaren duurde. 
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Twee keer per etmaal perst de vloed grote hoeveelheden 
water het Waddengebied binnen en brengt grote 
hoeveelheden voedsel mee. 

Het binnenstromende water, bestaande uit 
Noordzee- en zoetwater. bevat zouten die als 
voedingsbron dienen voor de planten . Bovendien 
wordt. naast zand en klei , levend en dood plankton 
meegevoerd, dat door schelpen en wormen wordt 
vastgehouden. 



Aanslibbing doet het bodempeil 
stijgen, waartegenover een verhoging van de 
zeespiegel en een daling van de vaste grand staan 
die het totaal in evenwicht houden . 
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dierenwereld 

e bodem van he! getljdegebled herbergt veel dlerlljk !even, 
oals schel dleren, wormen • •••• 
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zeepier 

&cholekskr 
lurelwr 

De schelpdieren worden onderscheiden in 
filtreerders en grazers. De voornaamste liltreerders 
zijn de mosselen en de kokkels, die samen in ea. 
10 dagen het water van de gehele Waddenzee door 
zich .heen pompen en het·organisch materiaal hieruit 
in vlees omzetten . De grazers zijn o.a. het wadslakje 
en de alikruik. 
Als het wad onderloopt grazen zij de bodem at en 
bij droogvallen kruipen ze in de grond. 
Ook de wormen profiteren van de voedselrijkdommen 
die op de bodem bezinken. De grootste. de zeepier, 
is herkenbaar aan de 'zandkronkels' die hij 
produceert. Miljoenen zeepieren worden jaarlijks 
als aas voor de sportvisserij gebruikt. 

De verschillende vogelsoorten zijn ing esteld op 
bepaalde soorten voedsel. 
Vorm en lengte van snavel bepalen voornamelijk 
de samenstelling van die voeding. 
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. . . .. schaaldleren en stekelhuldlaen 

garnaal 

Circa 12 miljard garnalen bevolken 's zomers het 
wad en voeden zich met phyt o - en zoo -
plankton . 
Ze zijn zelf prooi voor andere rovers, maar 
onttrekken zich aan he! zicht -door een camouflage
kleur en door zich in le graven. De krab is 
eveneens een zomergast, die ook in zijn verdere 
gedrag grate overeenkomsten vertoont met de 
garnaal. Hij is een echte alleseter en behoort tot de 
'reinigingsdienst' van de Wadden. 
Hij behoort evenals de garnaal tot de schaaldieren. 
Van de stekelhu idigen is de zeester de bekendste. 
Hij leeft van mosselen : kleine exemplaren eel hij 
geheel op ; grote worden met de zuignapjes aan z'n 
armen open getrokken na een langdurig gevecht 
met de sluitspieren van de mossel. 
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bot 

schol 

schar 

tong 

Vooral voor vlssen Is he! Waddengebled de 'klnderkamer ; 
ze worden er nlet geboren, ma•r brengen er hun eerste 
levensjaren door, 
•lvorens naar dlepere wateren terug ta keren. 

~;· ··· · .. : · ..... · ··'. :;:JG 
grondel 

~~. ·.-· .~ .. -·'·"· ' . ... ( ... ~ ... -· ·~-~··· ~- ··--~::·.:•>.;'... . ~·' ~-. 

pultaal 

Bij vloed bevolken platvissen de zandplaten, waarin 
ze zich ingraven en zo kleine schelpdieren, wormen 
en garnalen verschalken. Oe bot blijft, in 
tegenstelling tot de andere vissoorten, zljn hele 
leven op het wad . 
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Vele vogels, met name de sleltlopers, gebrulken de Wadde 
als pleisterplaats lijdens het trekken. Ze verblljven er enige 
weken lot enige maanden en sommige aoorten 
overwinleren er zelfs (scholekster, bonte strandloper). 
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Het voedselzoeken (fourageren) vindl plaals bij 
laag tij . Bij hoog waler verzamelen zij zich soorl bij 
soorl op de ban ken die niel onderlopen (hoogwater
vluchlplaatsen) . De grootste toe loop is er van 
december tot april, juist als er minder voedsel 
te vinden is. Ze hebben dan elke minuul, bij laag 
water nodi om aan de kost te komen. 
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De afwezigheid van natuurlljke vljanden en het vele 
gemakkelijk te bereiken voedsel maakt de Wadden tot een 
rui-gebied in het najaar en een broedgebied in het voorjaar 

Enkele soorten die hier broeden: zilvermeeuw, 
kokmeeuw, grote stern , visdiefje, eidereend en 
scholekster. 
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Het opvallendste rooldler van het Waddengebied Is de 
zeehond. De zeehondenpopulatle in de Nederlandse 
Waddenzee vormt een geheel met de Duitse en Deense. 

25 



26 

Bij eb liggen zij met kleine kudden bij elkaar op de 
rooggevallen zandbanken. Hier warden ook de 
nge zeehonden geboren. die al een paar uur na de 

geboorte het water in moeten. 
Voor het zoeken naar zijn prooi, die bestaat uit 
platvis, heeft de zeehond een aangepaste vorm 
an het oog en gevoelige neusharen. Per dag 

z .. ...,,,.,.., .... - eet een volwassen zeehond ongeveer 5 kg vis. 



Voedselketen : 
aaneenschakellng van eten en gegeten worden. 

mensen 

4~ 
vogels \... 
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De grote hoeveelheden plankton maken het bestaan 
van vele andere dieren mogelijk. \Het plantaardig 
plankton word! gegeten door wormen en schelpdieren. 
Deze warden gegeten door vogels en vissen. 
De vissen op hun beurt zijn voedsel voor vogels, 
zeehonden en mensen . ... 

De ene diersoort is afhankelijk van de andere. 



Naast de zeehond staat boven In de voedselpyramide de 
mens als konsument van vis, mosselen en garnalen. 

28 

De visvangst op de Wadden neemt al omdat de 
vissers vaker de Noordzee opzoeken. Het percentage 
van 6°/o van de Nederlandse vangst in 1968 liep 
terug tot 1.4'/o in 1972. 
Toch blijlt het Waddengebied door zijn funktie als 
' kinderkamer' voor de opgroeiende vis van groot 
belang voor de visstand. 



vestiging van de mens ________ 2_9 

In vroeger tljden vestlgde de mens zlch op de ellanden en 
langs de Waddenkust om van daarult de vlsvangst le 
kunnen bedrljven. 



Vestlglng betekende het bouwen van woongelegenheden; 
dorpen ontstonden er op die manler en vervolgens 
woongemeenschappen. 
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He! water, dat aan de ene kant het brood van de mens 
betekende, was aan de andere kanl een voortdurende 
bedrelglng. De natuurlljke barrleres werden daarom 
versterkt en ultgebreld. 

Het stimuleren van duinvorming was een 
doeltreffende en eenvoudige melhode om het water 
le beslri jden. Aan de Noordzeerand plaatsle de 
mens paalschermen, bracht stuifmatten aan en 
planlle helmgras en rijsho.ut, en bouwde om 

31 

afkalving door de slroming te beperken, slrekdammeo 
loodrechl in de zee. 

1 Ou1n .. rw11l l11g 
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Aan de wadkant konstrueerde hij dijken waarachter 
polders ontstonden. Tegenwoordig ontfermt 
Rijkswaterstaat zich over de veiligheid van de 
eilanders en de zeevarenden. 
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Naast de visserlj ontdekten de ellandbewoners de veeteelt 
als middel van bestaan, die op de dijken en de daarachter 
llggende polders mogelljk werd. 



ff .• ! 1111111911 

Op de stukjes land die aan de zee werden onttrokken 
ontstond een 'kleinschalig' landschap, wear natuurlijk 
schoon en menselijke ingreep harmonleren. _____ ~ 
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Enkele gebleden zljn qua flora en fauna zo uniek dat.de 
overheld ze tot beschermd gebied zou moeten verklaren 
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t'(\SCO . • 25 
Limon;idc- (Kogt lfL) . . 25 
Hc1nden '~ Bier op l)s . 25 

Oen gcheelcn dag M U Z I S K. 

Tdeph. No. H 

Door onder andere malaise In de visserij gedwongen, 
begonnen de ellanders al In de vorige eeuw de rekreatie 
le stlmuleren. 
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De rekreatie breidde zich hand over hand uit en zorgde voor 
een ongekende welvaart. 
De eilanden trekken zowel de rustzoekende natuurgenieters 
als de badgasten die genieten van de prachtige stranden. 

Tegenwoordig maken de inkomsten uit de 
rekreatie 80% uit van de totale binnenkomende 
gel den. 
De gezamenlijke Waddeneilanden verwerken per 
jaar ± 7,5 miljoen overnachtingen, ruim 2 x zoveel 
als Amsterdam. 
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Andere vormen van rekreatie zijn de sportvisserij en het 
wadzeilen. 

38 

Duizenden sportvissers trekken ieder jaar naar de 
Wadden. Hun aas wordt verzameld door enkele 
beroepspierestekers. De geulen en stukken open 
water worden bevaren door pleziervaartuigen. 
Zowel aan de kust als op de eilanden zijn moderne 
jachthavens aangelegd. 
Vooral de platboomde vaartuigen zijn uitermate 
geschikt omdat zij bij laag water droog kunnen vallen. 



Het Waddengebied is een gebied van grote schoonheid. 
Water, wind en zon hebben het gevormd en deden er een 
unieke dieren- en plantenwereld ontstaan voordat de 
mens het ontdekle. 
De mens paste zeer wel in deze omgeving , vond er zijn 
voedset en vestigde er zich. 
Harmonie tussen mens en natuur was het gevolg. 

39 
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De verontreinlging van het water lfde meest direkte en 
absolute bedrelglng voor het leven in de Waddenzee. 
De verontreinlgingen zijn alkomstig uit: 
- de Rijn 
- borlngen op zee 
- dlrekte lozlngen op de wad. 

)e Rijn stroomt door het sterkst geindustrialiseerde gebied 
fan Europa en is daardoor een der meest verontreinigde 
rivieren ter wereld. De kuststroom voert het Rijnwater 
rechtstreeks naar de Waddenzee. De verontreiniglng 
~oor het Rijnwater is daarom zo ingrijpend omdat het veelal 
stollen betrelt die niet albreekbaar zijn. Een opzamellng 
van giflige stollen is het gevolg. Andere bronne11 van 
verontreiniging zijn de Greninger smeerpijp, industriiile 
lozingen, huishoudelijk alvalwater en lozingen op zee. 

!.~":";;~-
• t-~ 
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De blijvende verontreinigingen die het Rijnwater 
meebrengt, zijn vooral zware metalen ~s-kwtk, 
koper. lood, biociden err PCB's. 

42 

De zware metalen, die bij bepaalde koncentraties 
als sterke vergiften gaan optreden, akkumuleren in 
de hogere wezens in de voedselketen het meest, 
aangezien die he! minst de mogelijkheid hebben ze 
uit te scheiden. 
Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die door 
industrie en via land- en tulnbouw in de Aijn 
terecht komen. De hoeveelheid geloosde biociden 
neemt af door beperkende maatregelen, maar de 
sterkte van hun werking maakt grote waakzaamheid 
noodzakelijk. 
PCB's zijn op DDT gelijkende stoffen die onder 
and ere als weekmakers in plastic warden gebruikt. 
Ze kunnen een vruchtbeschadigende werking hebben 
en zijn waarschijnlijk oorzaak van grate 
vogelsterfle. De Groninger smeerpijp uil Hoogkerk 
loost voornamelijk biolvgisch afbreekbaar vuil. 
Onderzocht wordt in hoeverre de zelfreinigende 
werking van het water het vuil, zonder schade aan 
de flora en fauna. kan kompenseren. 

Bij enkele fabrieken wordt overigens de hoeveelheid 
geproduceert afval door reinigingsinstallaties steeds 
meer teruggedrongen. 
Dankzij akties van natuurbescherrnlngsverenigingen 
en onderzoekingen door TNO is de uitvoering van 
de Grote Smeerpijp naar de Eems nag steeds 
twijfelachtig. Het afwegen van voor- en nadelen 
van zo'n projekt wordt bemoeilijkt doordat er achter 
de moeilijke sociaal-ekonomische situatie van 
Noord-oost Nederland schuilgaat. 
Moeilijk kontroleerbaar zijn de direkte industriele 
en huishoudelijke lozingen op de Wadden en die 
vanaf schepen in zee. De laatste lozen vooral olie. 
De effekten daarvan zijn ondertussen genoegzaam 
bekend. 



De waterverontreiniging heelt een verschrikkelijke 
uitwerking op de flora en fauna van het waddengebied. 
Veel planten- en diersoorten !open de laatste jaren sterk 
terug in aantal. 

14 
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aantal zeenonden in de waddenzee 
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Algezlen van de waterverontrelnlglng brengt de toenemen 
de lndustrlallsatie van Noord Nederland een vlsuele 
verarming van het natuurgebled met zich mee. 
Bovendien gaat steeds meer terreln verloren, terwljl de 
ontwlkkeling ook andere belastlngen zoals vllegvelden, 
gas-, olie- en elektriciteitsleidlngen, en drukke bevarlng 

-----------------------'van de wateren met zich meebrengt. 
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In Delfzijl heel! zich in een aantal jaren een 
uitgebreid industriegebied ontwikkeld. 

45 

Ook in Emden ontplooit de industrie veel aktiviteit. 
Plannen voor industrieen in he! Eems-Dollard 
gebied liggen ter tafel. 
De aanleg van de Eemshaven is reeds geschied; 
industrieen melden zich nog niet. Toch word! al 
gedacht aan een uitbreiding van he! komplex. 

Er liggen plannen voor de inpoldering van het 
Balgzand ter uitbreiding van de industriele faciliteiten 
van Den Helder. 
De gevaren die hieraan kleven voor de Wadden, 
namelijk mogelijke vervuiling, he! verdwijnen van 
een bufferzone tussen wad en bewoond gebied en 
het teloor gaan van het vogelrijke Balgzand zelf, 
werden door de studiegroep 'Balgzand' naar voren 
gebracht, terwijl zij het ekonomisch belang van de 
inpoldering in twijfel trok. 
Vandaag (anno 1974) is de diskussie nog steeds 
gaande. 
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chevron I le xaco • 'J8SVinnin9sconcessies 
+ boorvergunn1 n3en . 

overzichl;skaart, >erleende concessies en boorvergunningen~ 'J.,, 197•) 

Voor het Waddengebied zljn zes boorvergunningen en drl 
gaswinningsconcessies uitgegeven. 
Ze bestrijken samen het hele Waddengebied. 
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De voornaamate aantastlngen van het gebled door de 
mljnbouw, die mogelljkerwlja ook nog de winning van zout 
gaat omvatten, zljn de vlsuele ontlulsterlng en 
varontrelnlglng, die ermee gepaard gaan. 
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Gepaard met de winning van aardgas gaan niet a Ileen 
de bekende boortorens, maar ook gasbehandelings
stations en leidingen. Op Ameland is een 
gasbehandelingsstation gepland om het aldaar 
gewonnen gas te verwerken. 
Bovendien zijn er gasleidingen 
gepland, die het te winnen Noordzeegas 
via het wad naar de Emmapolder in Groningen 
moeten brengen, waar twee gasbehandelingsstations 
zijn gepland. 
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en westen van Griend Is ongeveer evenveel 
ardgas aangetroffen als onder Ameland. 
e exploratie en exploitatie ervan zou moeten 
eschieden vanaf drie booreilanden. 

De reeds afgegeven exploratie-vergunning staat toe 
hier proefboringen te doen. 

ii men overgaan tot exploitatie van het gas, dan 
moet daartoe ee"n aparte vergunning worden 
afgegeven. Daarenboven worden er in de Waddenzee 
nog grote hoeveelheden schelpen (110.000 m3per 
jaar) en zand (2.500.000 ton per jaar) gewonnen. 



waterstaatkundige ingrepen 51 
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Orn het leefgebied tegen het water te beschermen zijn 
ingrepen aan dijken en duinen en ook inpolderingen 
onvermijdelijk. Meestal echter treedt door een dergelijke 
ingreep een verarming van natuur en tandschap op. 
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Alhoewel de plannen voor totale inpolderingen en 
de aanleg van dam men afged1l.an lijken, 
zijn plaatselijke inpolderingen, ( het Balgzand-en 
Dollardprojekt )nog steeds aktueel. 
Hierdoor kunnen bijzonder waardevolle natuur- en 
vogelbroedgebieden verloren gaan. 
De massale, gemechaniseerde aanpak van 
dijkverbeteringen en sluizenkomplexen tast het 
landschap aan en de asfalteringen maken een rijke 
vegetatie, zoals die bij de ambachtelijk 
gekonstrueerde dijken voorkomen, onmogelijk. 
Bij herprofilering van duinen leert de ervaring dat 
dit ten koste kan gaan van de rljke duinvegetatie. 
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In een kwetsbaar natuurgebled als de Wadden zljn mllltalre 
oefeningen schadelljk en storend voor mens en dler. 
De drie krijgsmachtonderdelen beschlkken alle over 
oefenterrelnen en doelgebleden op de ellanden en het wad. 
lnstallatles, schroot en munltle zljn stille getulgen van hun 
aktlvltelten. 

~terre1nen door defeno1e 
~ gecia1md 

1eeqeb1eden ~ar de· 
tens'i'e 8Ch 1 et~b~nJtgen 



De Luchtmacht oefent hier o.m. met brlsant- en 
napalmbommen. 
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De aanvliegroutes liggen gedeeltelljk blnnen het 
zeehondenreservaat en de explosies op Terschelling 
en Vlieland zijn tot in de verre omtrek te horen. 
De Marine heeft op Texel toestemming om schiet- en 
bombardementsoefeningen te houden o.a. met 
onderzeebootbestrijdingsvliegtuigen die op geringe 
hoogte in eskaders vliegend grote paniek ender 
de wadvogels teweeg kunnen brengen. 
De Cavalerie schiet op Vlieland vans! platforms met 
tanks en kanonnen op afgedankt materiaal. 
Het terrein grenst aan rust- en fourageergebieden 
van wadvogels en het schootsveld strekt zich uit 
over een groot deel van het zeehondenreservaat. 



De lnvloed van de rekreatle op de vegetatle en het mllleu 
heeft een zodanlge omvang aangenomen dater sprake ls 
van een ontoelaatbare rekreatledruk. 
DI! omvang daarvan zal nlet bepaald mogen worden door de 
behoefte die lmmers de geboden akkommodatle steeds 
zal overtreffen, maar dlent afhankelljk gesteld le worden 
van de draagkracht van het natuurlljk mllleu. 
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- passa9iers arneland . _ autoos ameldnd 
...... pa5sa31ers sch1ermo11n1koo9 ...... autoos 5Ch1er monnikoo:J 

totaai aantal vervoerde pe.ssa3iers en aut:cos 1n beide r1c.hti'"'98'1 
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De rust die voor de verschillende diersoorten in het 
Waddengebied van levensbelang is om te kunnen 
broeden, fourageren en overtijen, wordt in 
toenemende mate verstoord door de watersport 
(zeehonden!) , sportvliegerij, vogelfotografie door 
ondeskundigen , alsook door wadlopers die vaak 
in groepen van zo'n 500 man door natuurgebieden 
trekken. 
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Maar ook de voorzieningen. die ten behoeve van 
het massatourisme getroffen warden, vernie len veel 
van de natuur, door de enorme hoevee1heid ruimte 
die zij opslokken. Bovendien bederven zij ook het 
ui tzicht, vooral wanneer hoogbouw plaatsvindt. 
Het autoverkeer nee mt op enkele plaatsen soms 
desastreuze afmetingen aan, waardoor dan neg 
meer wegen , parkeerterrei nen, straatverlichting e.d. 
nodig zouden zijn, die niet passen in een 
rekreatiemilieu van rust en natuurlijkheid. 

Behalve de hotels vergen in het landschap passende 
verblijfsokkammodaties veel ruimte, en niet alleen dat. 
Voor de massatoeristen meet enorm veel water 
aan de duinen onttrokken warden , waardoor veel 
van de zeldzame vegetatie van de vochtige 
duinvalleien verdwijnt. Ook de grate hoeveelheden 
rioolwater vormen een probleem . En zo zijn er 
neg vele andere problemen : de havens die voor de 
pleziervaart moeten wa rden aangelegd ; de machinale 
pierestekers, die de wadbodem 'omploegen' op zoek 
naar pieren, als aas voor de sportvissers; de midget
golfbanen, zwembaden, strandakkommodaties, 
supermarkten .... 
Zender de draagkracht van he! natuurlijke milieu 
werkelijk te kennen is een toename van de 
rekreatiedruk ontoelaatbaar, terwijl ook een 
genuanceerdere houding en gedrag van publiek, 
planners en politici t.o.v. di! specifieke gebied een 
eerste vereiste is. 
7.500.000 Overnachtingen op de Wadden in 1973 zijn 
een belangrijke bran van inkomsten voor de 
bewoners, waaraan men niet zonder meer voorbij 
kan gaan. 
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____ besi;aande gemeentegrenzen 
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Ogenschljnlljk lljkt de beschermlng van dlt unleke gabled 
voldoende gewaarborgd In de Natuurbeschermlngswet en 
de Wet Rulmtelljke Ordenlng. 
Zlj wordan echter onvoldoenda toa-
gepast den wal ontkracht zo Ieng de Nederlandse rechter 
de argumenten van natuurbeschermlngslnstantles nlet 
ontvankelljk verklaart, door haar ultspraken ta beperken tot 
het dlenen van hat materleel belang. Daarenboven Is de 
Waddanzaa nlat gameantalljk lngedaeld, dus bestuurlljk 
vogalvrlj, tarwljl voor hat totale gebled de kommunlkatle en 
koordlnatle tussen de bestuurlljke lnstanlles ta wensen 
overlaat. 
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Ressorterend onder 11 ministeries zouden 31 
gemeenten en 3 provincies de bestuurlijke 
verantwoordelljkheid voor het Wadde~ebled moeten 
dragen . 
In deze gemeenten en ministeries bestaan 
verschillende visies lnzake de instandhouding van 
de Wadden 

Een gemeenschappelijk beleid 
ontbreekl. Het dilemma tussen de traditionele 
ekonomische principes en het aanwakkerende 
moderne milieubesef kan niet worden opgelost via 
becijferingen. 
Natuurgebieden van deze omvang, kwaliteit en 
variiiteit zijn schaars in Nederland. Het behoud van 
deze schaarste zou het uitgangspunt moeten vormen 
voor alle belanghebbenden. 
Er word! op vele fronten gewerkt om het getij le 
doen keren. De bestuursorganen zullen bereidheid 
moeten tonen om terug te komen op eenmaal 
genomen besluiten. Die bereidheid t.o.v. projekten 
als de Balgzandinpoldering, indijking, de Dollard e.a. 
staat momenteel nog geenszins vast. 
Het nieuwe Gewestenplan zou een aanzet tot 
eenvoudigere bestuursvorm hebben kunnen 
verschaffen, doch bi] de geplande opzet zal het 
Waddengebied opnleuw verdeeld blijven over 
meerdere gewesten. 
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HetWadden . verschille gebied,eens on Dit boek· nde fronten door dgerept,wordt op 
samensJ!

1 
~~opt aan te ton:n ~=~s bedreigd. 

meer of min n faktoren en te h~t . 
ingewikkeld d:r belangrijke ro~~~~t~11d1gheid die een 
S·lecht · . Jn. rm spelen 
k s md1en er ZEER • zeer 
unnen we dit . SNEL inge verdere vers urn~ke Europese grepen word!, 

Hierbij is e'-nchrallng behouden natuurgebied voor 
h " mtegr I voor d I 
et gehele gebied :a ' gecoordineerd e oekomst. 

noodzakelijk • e Wadden en d . beleid voor 
Vandaar de · e e1landen 

oproep· ' 

WEES WIJS MET D~ ~:- ,.. WADDENZEE 
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