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De Waddenzee is een complex getijden gebied 
waar zee en land continu strijd leveren. 
Derge lijke dynamische ecosystemen zijn 
uitermate gevoelig voor veranderingen en 
dat maakt ze vanuit een aards perspectief 
zeer tijdelijk. Op middellange termijn staat 
het Waddenzeesysteem nog het meest onder 
druk door de onvermijdelijke zeespiegel
stijging. Of de Waddenzee 2100 haalt, zal dan 
ook in belangrijke mate afhangen van hoe we 
met deze bedreiging omgaan. Het is immers 
niet meer de vraag óf er een zeespiegel
stijging komt, maar alleen hoevéél de zee
spiegel stijgt. Wie uitsluitend focust op 
behoud, bezegelt het lot van de Waddenzee.

Om de natuurwaarden van de Waddenzee 
zoveel mogelijk te vrijwaren van deze bedrei
ging, moeten we resoluut kiezen voor adap
tatieve maatregelen; er zijn forse ingrepen 
in het landschap nodig om de delicate balans 
tussen opslibbing en erosie zoveel mogelijk te 
beheren. Maar dat vergt grote investeringen. 
Om te beginnen in wetenschappelijk onder
zoek om dit dynamische systeem tot in detail 
te doorgronden, en zo diverse zeespiegel
scenario’s te kunnen modelleren. Daarna 
vergen de uitvoeringsmaatregelen veel geld. 
Dan rijst natuurlijk de vraag wie dit alles gaat 
betalen. Overheden staan niet te springen. 
Kan de Waddenzee misschien zelf voor de 
nodige inkomsten zorgen? Waarom zouden 

we de gaswinning niet gebruiken als een 
financiële hefboom om de natuurwaarde van 
de Waddenzee duurzamer te maken? 

Voor sommigen is het antwoord op deze 
vraag ‘neen’. Vaak niet eens zozeer vanuit 
bezorgdheid over het lot van de Wadden
zee, eerder vanuit een dogmatische geloof 
in een fossielvrije samenleving. Maar zij 
ontkennen dan de economische realiteit dat 
de komende decennia fossiele brandstoffen 
nog een belangrijk deel zullen uitmaken van 
onze energiemix. Is het dan niet beter een 
beroep te doen op het eigen gas in plaats van 
ingevoerde steenkool? Waarom zouden we 
de eigen gasbaten niet gebruiken voor een 
duurzame Waddenzee in plaats van buiten
landse gasleveranciers rijk te maken? Dit gaat 
dus niet over ‘spiegeltjes en kraaltjes’, zoals 
tegen standers ons voorhouden. Het gaat 
zelfs niet over een compensatie. Nee, het 
gaat over noodzakelijke investeringen om te 
zorgen dat de Waddenzee 2100 haalt! 

Natuurlijk, gaswinning bezorgt, zoals elke 
industriële activiteit, enerzijds (tijdelijke) 
overlast en houdt anderzijds risico’s in. Zeker 
bij ondergrondse industriële activiteiten zijn 
deze risico’s vaak moeilijk in te schatten, 
omdat we niet rechtstreeks zicht hebben op 
wat er zich diep in de ondergrond afspeelt. 
En dan kan het inderdaad grondig fout lopen, 

vooral wanneer mogelijke risico’s al te lang 
weggelachen worden door de exploitant en de 
vergunningverstrekkende overheid. Vraag dat 
maar aan de Groningers.

Maar uit het Groningse debacle valt ook te 
leren. Zorg dat de lokale gemeenschap zich 
eigenaar voelt van de baten. Gebruik die voor 
versterking van het gebied. Zo wordt het een 
verhaal van lasten én lusten, niet alleen op 
korte termijn, maar ook en vooral op lange 
termijn. Zo’n maatschappelijk gedragen 
winwinsituatie is alleen mogelijk met een ex
ploitant die maatschappelijk verantwoord en 
ethisch ondernemen (en exploiteren) hoog in 
het vaandel voert. En met een onafhankelijke 
regulator, die de effecten van de gaswinning 
nauwlettend volgt en – op basis van onafhan
kelijk wetenschappelijk onderzoek – ingrijpt 
als het dreigt fout te lopen. Uiteindelijk kan dit 
alleen slagen als de overheid betrouwbaar is 
en aan de kant van haar burgers staat en niet 
aan de zijde van een op winst beluste exploi
tant.

De keuze is aan de wadbewoners: houden ze 
zich blind voor de zeespiegelstijging die de 
Waddenzee onherroepelijk gaat hertekenen 
of kiezen ze voor een duurzame toekomst 
voor de Waddenzee, zodat we ook in 2100 
nog van dit prachtige natuurgebied kunnen 
genieten. ◆
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