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D
e Waddenvereniging is sinds 1965 dé toonaangevende landelijke organisatie die opkomt 
voor de belangen van het wad. De vereniging streeft naar bescherming en behoud van de 
Waddenzee en bevordert de belangstelling voor dit unieke natuurgebied. De Waddenzee 
is in 2009 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. 

Naam

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, beter bekend als ‘Waddenvereniging’.

Bezoekadres

Droogstraat 3 
8861 SR Harlingen

Postadres

Postbus 90 
8860 AB Harlingen

Tel. 0517 - 493 693

info@waddenvereniging.nl 
www.waddenvereniging.nl 

 Volg ons op Twitter via @waddentweets

 Plaats je mooiste foto op instagram.com/de_waddenvereniging

 Word fan van de Waddenvereniging op Facebook 

 Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief

Ondersteun als lid of donateur de duurzame bescherming van het wad.  
Kijk op www.waddenvereniging.nl/doemee hoe u de Waddenvereniging nog meer kunt steunen.
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A
l veertig jaar lang verblijft Willem-Jan tenminste een week op Terschelling. Eenmaal 
gearriveerd hijst hij trots de vlag van de Waddenvereniging. In de loop der jaren heeft 
hij het eiland zien veranderen. Badgasten werden kapitaalkrachtige toeristen die 
ook in voor- en naseizoen de dorpsstraten bevolkten. Op kampeerterreinen verrezen 

aangename bungalows en tijdens het Oerol-festival veranderde het eiland in een magisch centrum 
voor de West-Nederlandse cultuurliefhebber. Wat bleef was het wad. Elke avond ging Willem-Jan 
wel even kijken. Ook hier zag hij veranderingen. Mosselbanken verdwenen, maar kwamen samen 
met de Japanse oesters weer terug. Aantallen zeehonden namen toe en op het wad foeragerende 
lepelaars waren niet langer zeldzame dwaalgasten. Maar op het eiland hoorde hij ook de verhalen 
over de droogte die voedselschaarste voor de jonge grutto’s veroorzaakte, over lepelaar-kuikens 
die voorjaarstormen niet overleefden en over het verdwijnen van de schol en andere vissoorten 
uit de fuiken van de eilanders. Willem-Jan keek uit over het Terschellinger wad en maakte zich 
zorgen. Maar telkens als hij weer een groep jonge mensen onder begeleiding van een wadgids de 
dijk af zag lopen, kreeg hij weer hoop. Die jonge generatie lijkt nog steeds begaan met het wel en 
wee van de Waddenzee. Met andere invalshoeken en met andere middelen zijn ook zij nog steeds 
Wijs met de Waddenzee.

Wijs met  
de Waddenzee

Redactie:
Lutz Jacobi 
Tessa van Bussel 
Ester Kuppen 

 
Evelien Hoogenberg 
Hans Revier
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W
ind, water en getij zorgen dat de wadden dag in dag uit veranderen. Zandplaten 
groeien aan en brokkelen weer af. Geulen veranderen van koers en zeewater spoelt 
over wadplaten en kwelders. Het is deze oneindige dynamiek die de Waddenzee zo 
speciaal maakt. Dieren en planten moeten zich staande houden in sterk wisselende 

omstandigheden, zoals eb en vloed en zoet en zout water. De aanpassing van flora en fauna aan de 
omgeving én andersom zorgt voor een bijzondere wisselwerking tussen dier, plant en landschap. 
Het Deense, Duitse en Nederlandse waddengebied is met een oppervlak van 10.000 km2 het 
grootste aaneengesloten wetland op aarde en daarmee uniek in de wereld. Het is bijzonder 
voedselrijk en de soorten, die zich heel goed hebben aangepast aan extreme omstandigheden, 
komen in grote aantallen voor.

Werelderfgoed
In de afgelopen vijf en vijftig jaar groeide de erkenning van de waarden van natuur en landschap 
in het waddengebied. De natuurlijke dynamiek, het daardoor steeds veranderende landschap en 
de daaraan aangepaste planten en dieren vormden voor UNESCO de criteria waarop in 2009 de 
natuurlijke werelderfgoedstatus aan de internationale Waddenzee werd verleend. Steeds meer 
organisaties en ondernemers dragen nu deze waarden van het gebied actief uit of gebruiken ze als 
inspiratiebron. Bezoekers komen steeds vaker voor de beleving van de natuur, stilte, weidsheid 
en duisternis. Vijfenvijftig jaar na de oprichting van de Waddenvereniging staat het voorbestaan 
van de Waddenzee niet meer ter discussie. Inpolderingsplannen zijn al lang van de baan. Maar in 
algemene zin staan natuur- en milieubehoud in Nederland onder druk. Economische belangen, 
met schadelijke gevolgen voor natuur en landschap, voeren nog vaak de boventoon en staan 
natuurherstel in de weg. Steeds vaker gaan stemmen op om ook voor de Waddenzee niet langer het 
primaat bij de bescherming van de natuur te leggen. En voorspellingen over klimaatverandering 
en zeespiegelstijging doen het ergste vrezen voor het voortbestaan van dit intergetijdengebied.

Belangrijk
In deze ontwikkeling is de rol van de Waddenvereniging, als hoeder van de belangen van natuur 
en landschap, als aanjager van een echt duurzame ontwikkeling en als initiatiefnemer van 
innovatieve samenwerkingsprojecten nog steeds net zo belangrijk als ten tijde van de oprichting 
op 17 oktober 1965. In dit beleidsplan schetsen we hoofdlijnen van onze activiteiten voor de 
komende vijf jaar. We realiseren ons daarbij dat de natuurlijk dynamiek van de Wadden zich soms 
ook vertaalt naar de ontwikkelingen binnen de beleidsomgeving, zodat tussentijdse aanpassing 
van onze activiteiten noodzakelijk is.

Inleiding
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S
inds haar oprichting hanteert de Waddenvereniging 
een dubbele doelstelling. Enerzijds het behoud van 
het waddengebied, anderzijds het bevorderen van de 
belangstelling voor de bijzondere waarden van het 

gebied. In de statuten is dit als volgt geformuleerd:

De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer 
van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en 
cultuurhistorische waarden van het waddengebied, waaronder 
begrepen - maar niet uitsluitend - het noordelijk zeekleigebied, 
de Waddeneilanden, de Waddenzee en de Noordzee als 
onvervangbare en unieke natuurgebieden. De vereniging stelt 
zich tevens ten doel de bevordering van de belangstelling voor  
deze gebieden. In haar handelen gaat zij uit van het besef,  

dat de mens een onderdeel is van het ecosysteem.

Begin 2019 hebben bestuur en ledenraad voor de 
Waddenvereniging de volgende missie, visie en kernwaarden 
vastgesteld.

Visie
In de visie van de Waddenvereniging is het waddengebied uniek 
in de wereld door de combinatie van rust, ruimte en weidsheid, 
met de voortdurende veranderingen in wind, land en water en de 
natuur die zich daar op aanpast. Het zo veel mogelijk ongestoord 
laten verlopen van natuurlijke processen in de Waddenzee is een 
van de belangrijkste randvoorwaarden voor de bescherming en 
herstel van de natuur.  

Wie we zijn

Waarom De Waddenvereniging komt op voor de waarden 
van het waddengebied, omdat het gebied dat 
zelf niet kan. Uit liefde voor het kwetsbare 
waddengebied, dat we willen behouden voor 
toekomstige generaties. Uit overtuiging dat  
het gebied op wereldschaal van intrinsieke 
waarde is.

Hoe De Waddenvereniging is een onafhankelijke, 
actieve en kritische organisatie. Vanuit een 
integrale visie betrekken en raken we anderen, 
met kennis en emotie. Omdat mensen die de 
waarden van het gebied leren zien, er beter voor 
zullen zorgen.

Wat De Waddenvereniging streeft naar beleid, beheer 
en duurzaam medegebruik in dienst van het 
behoud en herstel van het rijke ecosysteem, de 
dynamische processen en het open landschap. 
Daartoe mobiliseren we kennis, en laten we 
mensen kennis maken met het gebied.

Verbindend We bereiken het meest voor het gebied door 
samen te werken met anderen en nóg meer 
mensen bewust te maken van de waarde en 
kwetsbaarheid van het gebied. We zijn een 
vereniging.

(Eigen)wijs We durven onze eigen koers te kiezen. Ook 
als dat betekent dat we tegen de stroom in 
moeten zwemmen. We zijn agendasettend 
en onze passie voor het wad is leidend in 
alles wat we doen. We zijn (eigen)wijs met 
de Waddenzee.

Betrouwbaar We staan voor onze overtuiging en leden 
kunnen op ons rekenen. We zijn deskundig 
en doen wat we beloven. 

Missie Kernwaarden
In ons werk en in onze opstelling jegens andere partijen 
hanteren we de volgende kernwaarden

De Waddenvereniging onderschrijft de Duurzame Ontwikkelings-
doelen 2030 (Sustainable Development Goals 2030) zoals 
vastgesteld door de Verenigde Naties (www.sdgnederland.nl). 
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D
e Waddenvereniging ontstond in 1965 als protest 
van een groep bevlogen wadliefhebbers tegen de 
vergaande inpolderingsplannen van de Waddenzee. 
Het bewaken van het gebied en het opkomen voor de 

belangen van natuur, milieu en landschap zit in het DNA van de 
Waddenvereniging. Dat is nog steeds de basis voor ons werk. De 
Waddenvereniging is uitgegroeid tot een energieke vereniging 
van mensen met passie voor het waddengebied. We zien onszelf 
al meer dan vijftig jaar als ‘hoeder van het wad’. Maar we zijn ook 
gegroeid. We verzetten ons niet alleen tegen plannen zoals die 
van de inpoldering of de verregaande economische exploitatie 
van het gebied, maar denken ook na over alternatieven, hoe we 
het gebied voor mens en natuur kunnen verrijken. In ons werk 
schatten we voor iedere situatie in wat er op dat moment nodig 
is en daar passen wij als Waddenvereniging onze houding op aan. 

Op een positief kritische manier volgen we de ontwikkelingen 
in het waddengebied. Als het nodig is trekken we aan de 
bel, zetten we het op de politieke en/of bestuurlijke agenda 
of op de agenda van partijen die het onder de publieke 
aandacht brengen. Vinden we geen gehoor dan organiseren 
we campagnes gekoppeld aan een intensieve lobby. Indien 
noodzakelijk dwingen we juridisch maatregelen af. Welk middel 
we ook kiezen, het resultaat staat voor ons centraal: het 
behoud van de bijzondere kwaliteiten van het waddengebied. 

We komen actief met nieuwe plannen en voorbeeldprojecten 
die de kwaliteit van het waddengebied ten goede komen. Zo 
herstellen we de natuurwaarden en creëren we belangstelling 
en bewustwording voor goed beheer van het gebied.

We onderhouden goede contacten met onderzoeksinstellingen 
en onderzoekers met als doel te bevorderen dat onderzoek 
wordt uitgevoerd dat ten dienste kan staan aan het 
verwezenlijken van onze doelstellingen. Indien effectief en 
wenselijk, wordt (nationaal en internationaal) doelgericht 
samengewerkt met andere natuur- en milieuorganisaties. 
Met onze zusterorganisaties in Duitsland en Nederland 
onderhouden we goede contacten, zodat onze prioriteiten ook 
op trilateraal niveau aan de orde komen en de internationale 
Waddenzee een goede bescherming krijgt. Het zwaartepunt 
van onze activiteiten ligt in Nederland waar we streven om 
rond expliciete Waddenzee-zaken het voortouw te nemen en te 
houden. Met onze activiteiten verbinden we groepen mensen 
met elkaar en met (ontwikkelingen in) het waddengebied. Het 
gaat hierbij om een breed publiek: zowel landelijk als lokaal; 
bezoekers, bewoners en beleidsmakers. Met behulp van onze 
communicatiemiddelen (verenigingsblad, website, nieuwsbrief 
en sociale media) zetten we het gebied landelijk op de kaart en 
investeren we in draagvlak en lokale betrokkenheid.

Hoe we werken
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Onze zorgen en ambities

D
e aanwijzing in 2009 van de internationale Waddenzee 
als natuurlijk werelderfgoed was de kroon op het werk 
van alle waddenbeschermers. UNESCO verleende die 
status niet alleen vanwege de unieke natuurwaarden. 

Ook de bescherming van het gebied door de overheid was volgens 
deze VN-organisatie op orde. Toch maakt de Waddenvereniging 
zich zorgen over de toekomst van het gebied. Uit periodieke 
rapportages van wetenschappers, o.a. in het Quality Status 
Report Wadden Sea en het Compendium voor de Leefomgeving, 
blijkt dat de natuurkwaliteit van de Waddenzee op een groot 
aantal aspecten te wensen over laat.   

Warme winters en hetere zomers, afgewisseld door onstuimige 
buien met grote hoeveelheden neerslag. De gevolgen van 
klimaatverandering zijn ook voor het waddengebied merkbaar. 
Nu al is vastgesteld dat de watertemperatuur gemiddeld 
met twee graden is gestegen. Hierdoor trekken garnalen 
eerder de Waddenzee in, net op tijd om de vrij zwemmende 
larven en schelpdieren op te vreten. Met minder mossel- en 
kokkelbroed als gevolg. Tijdens hittegolven is er sprake van 
extreme kokkelsterfte op droogvallende platen. Door stormen 
en hevige regenval kunnen nesten van op de grond broedende 
vogels wegspoelen. Sommige soorten, zoals de schol, lijken 
weg te trekken. Tegelijkertijd vestigen zich nieuwe soorten 
in het waddengebied. De veranderingen gaan nu zo snel dat 
ze op een ‘natuurlijke’ manier niet meer bij te benen zijn. Dat 
heeft gevolgen voor het hele waddensysteem. Onder invloed 
van klimaatverandering stijgt de zeespiegel wereldwijd. Door 
de versnelde zeespiegelstijging lopen we het risico dat delen 

van de Waddenzee niet meer droogvallen. Dit effect wordt 
dubbel versterkt door bodemdaling veroorzaakt door gas- en 
zoutwinning. 

De onderwaternatuur van de Waddenzee is verarmd. Garnalen, 
krabben en zeesterren domineren de onderwaterwereld. 
Vissoorten zijn verdwenen of sterk in aantal afgenomen. Het 
totale gewicht aan vis is de afgelopen decennia met 90 procent 
verminderd. Hierdoor missen we een belangrijke bouwsteen in 
het voedselweb. Vogels, zeehonden en grote roofvissen zijn 
van de vissen afhankelijk. Veel vissen in verschillende soorten, 
maten en leeftijden zorgen voor een robuuste Waddenzee die 
tegen een stootje kan. De onderwaternatuur van de Waddenzee 
moet net zo belangrijk worden als de natuur boven water. 
Daarbij is het beheer van het waddengebied versnipperd. 
Tientallen partijen gaan over (delen van) de Waddenzee en het is 
vaak onduidelijk wie er echt verantwoordelijk is. Het is de vraag 
of de in 2020 aan te stellen beheerautoriteit deze situatie zal 
verbeteren. Naar het zich laat aanzien zal deze niet kunnen 
beschikken over voldoende middelen en mensen. Ook ontbreekt 
een helder beleidskader waarin de hoofddoelstelling natuur 
onverkort gehandhaafd wordt.

Het water van de Waddenzee is te vuil en te troebel.  Giftige 
stoffen komen nog steeds in het oppervlaktewater en 
uiteindelijk in de Waddenzee terecht. De concentraties van 
stoffen als hexachloorbenzeen en kwik in eieren van in het 
waddengebied broedende vogels overschrijden nog altijd de 
normen. Ook wordt van lang niet alle stoffen die in het water 
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terechtkomen, zoals bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, 
het effect gemeten. Door het uitdiepen van vaarwegen en het 
jaarrond storten van baggerslib uit de waddenzeehavens is 
het water van de Waddenzee vertroebeld. Vooral in het Eems-
Dollardgebied is dat een groot probleem. Dijken en het op 
onnatuurlijke diepte houden van de vaargeul in de Eems zorgen 
dat de stroomsnelheid hoog blijft en het slib uit het water 
niet bezinkt. Soms lijkt het alsof je door chocolademelk vaart. 
Door die vertroebeling groeien algen slechter, komt er minder 
zuurstof in het water en gaat de natuur hard achteruit. 

Tweeduizend jaar geleden lag tussen de hogere zandgronden en 
de latere Waddeneilanden een uitgestrekt intergetijdengebied 
van kwelders en wadplaten. Inpolderingen, de aanleg van dijken 
en stuifdijken en landaanwinning gaven vorm aan de Waddenzee 
zoals wij die nu kennen. De natuur van de Waddenzee zit 
daardoor in een knellend keurslijf van meters hoge deltadijken 
en vastgelegde eilanden. Het oppervlakte aan natuurlijke 
kwelders is geminimaliseerd en trekvissen komen allerlei 
obstakels tegen. De natuurlijke dynamiek van de Waddenzee 
wordt steeds verder ingeperkt, terwijl dat juist één van de 
redenen is dat de Waddenzee tot werelderfgoed werd benoemd.

De containerramp met de MSC Zoë begin 2019 maakt 
duidelijk dat scheepvaart een grote bedreiging vormt voor de 
Waddenzee. Dagelijks varen honderden schepen vlak langs 
en over de Waddenzee. Daarom wil de Waddenvereniging 
veiliger vervoer van containers, geen milieugevaarlijke 
scheepvaart in scheepvaartroutes vlak langs de Waddenzee 

en een adequate rampenbestrijdingsorganisatie voor alle 
soorten scheepvaartincidenten: containers, chemicaliën, 
olie, etc. Stranden bezaaid met plastic rotzooi, dat was het 
verschrikkelijke gevolg van de containerramp. Onze moderne 
samenleving produceert ongelooflijke hoeveelheden rotzooi. 
Jaarlijks verdwijnt tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic van 
land in zee en eindigt in wat we kennen als ‘plastic soep’. 
Stukken plastic komen terecht in de magen van zeevogels en 
zeezoogdieren. Kleinere deeltjes zijn aangetroffen in wormen en 
wadpieren. 

In het waddengebied vind je de donkerste en stilste plekjes van 
Nederland. Niet voor niets zijn de Boschplaat op Terschelling 
en het Lauwersmeer uitgeroepen tot Dark Sky Park. Voor de 
natuur, maar ook voor mensen is het belangrijk dit soort plekken 
uit te breiden. Naast duisternis is stilte een belangrijke waarde, 
die constant onder druk staat. Snelvaarders, luchtvaart, 
militaire activiteiten; ze zorgen allemaal voor geluidsoverlast 
en verstoring voor natuur en mens. Bij nieuwe activiteiten, 
bouwwerken en de  (uitbreiding van) toerisme moet zo veel 
mogelijk rekening worden gehouden met deze natuurwaarden. 
Dat is goed voor de natuur, maar ook voor de mens die de 
werelderfgoedwaarden in het gebied wil beleven.

Bovengenoemde zorgen over de kwaliteit van natuur, milieu 
en landschap van het internationale waddengebied liggen 
ten grondslag aan de in volgende hoofdstukken beschreven 
ambities en daaraan gerelateerde activiteiten voor de periode 
2021-2025.
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Waar we voor kiezen

A
lles wat de Waddenvereniging doet, doen we voor 
het waddengebied. Vanuit onze liefde voor het wad 
en gedreven door onze zorgen over de kwaliteit 
van natuur en landschap willen we het liefst alles 

in de gaten houden en aanpakken. Ons werkterrein gaat van 
ecologie tot economie en van biologie tot toerisme. Naast de 
Waddenvereniging zijn veel meer partijen betrokken bij het 
waddengebied, met veel ervan werken wij samen. Veel partijen 
hebben een aanzienlijk - en vaak ook tegenstrijdig - belang; 
de een wil geld verdienen, de ander wil de natuur behouden. 
Kortom, het is druk in het waddengebied. In ons werk houden 
we hier rekening mee.

In ons werk proberen we zo veel mogelijk focus aan te 
brengen en ons te concentreren op die thema’s die voor het 
waddengebied het meest belangrijk zijn en waar we ook het 
verschil kunnen maken. Rond elk thema is een cluster van 
medewerkers geformeerd waarin integraal, dus met oog voor 
alle relevante disciplines, aan de verschillende onderwerpen 
binnen het cluster gewerkt wordt.

Ambities 2021-2025
De komende periode werkt de Waddenvereniging aan een 
robuuste Waddenzee, waar de natuurlijke processen leidend 
zijn, de natuur tegen een stootje kan en ruimte is voor 
natuurbeleving en gepast menselijk medegebruik. Negatieve 
effecten van menselijke activiteiten zijn geminimaliseerd zodat 
het waddensysteem zich natuurlijk kan ontwikkelen. Binnendijks 
krijgt de Waddenzee meer ruimte, oude zeearmen worden weer 
geopend en ingrepen t.b.v. kustverdediging zijn zo veel mogelijk 
gebaseerd op natuurlijke processen.

Clusters
De medewerkers van de Waddenvereniging werken in 
clusters aan de verschillende onderdelen van deze ambitie. 
Klimaatverandering is het belangrijkste onderwerp voor de 
komende periode. Gebiedsbescherming en Liefde voor het Wad 
& Duurzaam toerisme vloeien voort uit de dubbele doelstelling. 
Het werken aan deze drie onderwerpen wordt gefaciliteerd door 
Fondsenwerving en  Organisatie/bedrijfsvoering. Bovendien 
verhogen we door extern gefinancierde projecten de slagkracht 
van de Waddenvereniging.

1. Voor de komende vijf jaar is klimaatverandering 
ontegenzeggelijk het belangrijkste onderwerp voor de 
Waddenvereniging. Steeds meer wordt bekend over de 

gevolgen voor de Waddenzee. Deze kennis delen we breed 
en zo nodig mobiliseren we onze achterban. We passen onze 
speerpunten aan als dat op basis van nieuwe inzichten nodig 
is. Beleid en beheer van de Waddenzee moeten flexibel zijn 
en snel kunnen inspelen op deze nieuwe inzichten. Ook 
voor de  klimaatbufferwerking van de Waddenzee is het 
noodzakelijk dat natuurlijke processen alle ruimte krijgen. 
Ook andere adaptatiemaatregelen moeten de ruimte 
krijgen. Het waddengebied moet weer één groot natuurlijk 
systeem worden. 

2. Binnen gebiedsbescherming staat de kwaliteit van de 
(onderwater)natuur en het landschap centraal. We streven 
naar een gezond watersysteem, een evenwichtig voedselweb, 
herstel van de visstand, passeerbare verbindingen tussen 
zoet en zout en duurzame visserij. We komen in het geweer 
tegen bedreigingen die voortvloeien uit het menselijk 
medegebruik van de Waddenzee. Juist in verband met de 
klimaatverandering is dit extra belangrijk: door de negatieve 
effecten op het systeem van menselijke activiteiten te 
verkleinen, vermindert de kans op negatieve effecten van 
klimaatverandering. Binnen de ontwikkeling van beleid en 
beheer van het waddengebied moet de hoofdfunctie natuur 
voor de Waddenzee onverkort gehandhaafd blijven. De 
medewerking van de Waddenvereniging aan de governance 
van het waddengebied is mede daarvan afhankelijk. We 
blijven ons verzetten tegen activiteiten die de effecten 
van zeespiegelstijging versterken, zoals de bodemdaling 
ten gevolge van gas- en zoutwinning. Daarom streven we 
naar een verbod op nieuwe gaswinningsactiviteiten en 
stopzetting van de zoutwinning.

3. Liefde voor het wad en duurzaam toerisme. De 
Waddenvereniging  wil de liefde voor het wad als 
werelderfgoed bevorderen en duurzaam toerisme in het 
waddengebied stimuleren. Dit doen we door de unieke 
waarden van het gebied als werelderfgoed actief uit 
te dragen en groepen mensen (bezoekers, bewoners en 
ondernemers) hierover te informeren/voor te lichten/op 
te leiden/te laten ervaren. We vragen aandacht voor onze 
zorgen over het gebied en verwerven zo maatschappelijk 
draagvlak voor noodzakelijke beschermingsmaatregelen. 
We willen nieuwe groepen mensen interesseren voor 
het wad. De duurzaam toerisme strategie (gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, kleinschaligheid) is voor ons daarbij 
uitgangspunt.
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De genoemde clusters worden gefaciliteerd door: 

1. Fondsenwerving. De leden en donateurs, de periodieke 
schenkers, de mensen die hun vermogen nalaten aan de 
Waddenvereniging; allen dragen ze de verbondenheid met 
de doelstellingen uit en vormen zo de ruggengraat van 
de Waddenvereniging. Het betaalde lidmaatschap lijkt 
minder populair te worden, andere vormen van geven 
nemen in populariteit juist toe. We zetten alles op alles 
om de vereniging financieel gezond te houden. Daarbij 
maken we in de fondswervingsactiviteiten een omslag 
van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd en nemen we in 
aanmerking dat het traditionele verenigingslidmaatschap 
zijn langste tijd heeft gehad.

2. Organisatie en bedrijfsvoering. De organisatieontwikkeling 
en bedrijfsvoering van de Waddenvereniging is dienend 
aan de inhoudelijke doelstellingen met professionele 
ondersteuning en service aan relaties en leden, voor binding, 
behoud en imago. De organisatie is resultaatgericht, kent 
een platte structuur met zelfsturende clusters en is 
milieuvriendelijk (duurzaam) in haar handelen. De dagelijkse 
leiding van de Waddenvereniging berust bij de directeur, op 
hoofdlijnen en op afstand aangestuurd door het bestuur. 
De ledenraad houdt toezicht op het bestuur.

3. Externe projecten. De afgelopen jaren heeft  de 
Waddenvereniging verschillende (grote) fondsen weten aan 
te spreken ter ondersteuning van haar werk. Dit betreft o.a. 
de Vismigratierivier, Swimway Waddenzee, Wij&Wadvogels 
en Holwerd aan Zee. Deze projecten geven een gewenste 
armslag maar de extern gefinancierde projecten geven ook 
financiële verplichtingen en hiermee potentiele risico’s. 
Om zorg te dragen dat we ons niet vergalopperen en 
voldoende vrijheid houden om onze rol als waakhond van 
het waddengebied onbelemmerd te kunnen uitoefenen is 
een beheersystematiek ontwikkeld en een afwegingskader 
voor deelname aan toekomstige projecten.

In de volgende hoofdstukken zijn de activiteiten binnen de 
verschillende clusters uitgewerkt. Waar mogelijk zijn concrete 
doelstellingen geformuleerd. Aangezien de Waddenvereniging 
werkt in een dynamische beleidsomgeving zal de uitwerking 
van dit beleidsplan regelmatig moeten worden aangepast. Dit 
vindt plaats in de jaarlijks vast te stellen werkplannen waar 
de doelstellingen en activiteiten meer en detail terugkomen 
en zo veel mogelijk SMART en DRAM zijn geformuleerd. In het 
tweejaarlijks vast te stellen strategische marketingplan worden 
de verschillende acties op fondswervingsgebied uitgewerkt.
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Klimaatverandering

O
ns klimaat verandert in een snel tempo. De eerste 
gevolgen daarvan zijn al te merken in de Waddenzee. 
Voor de Waddenvereniging is klimaatverandering 
het belangrijkste thema in deze beleidsperiode. 

De komende jaren moeten de juiste maatregelen genomen 
worden om de Waddenzee voor te bereiden op de gevolgen van 
klimaatverandering en de eventuele schade aan het gebied zo veel 
mogelijk te beperken. In de eerste plaats willen ervoor zorgen 
dat we weten welke effecten klimaatverandering kan hebben in 
de Waddenzee en wat de gevolgen zijn voor het waddengebied. 
Op basis daarvan gaan we agenderen wat er verder onderzocht 
moet worden en wat er gedaan moet worden. Dit agenderen 
stellen we bij als dat op grond van nieuwe kennis nodig is. 
Daarnaast willen we wadliefhebbers mobiliseren om samen met 
ons te werken aan een klimaatbestendige Waddenzee. 

De belangrijkste maatregel is: zorgen dat de natuurlijke processen 
in de Waddenzee zo veel mogelijk hun gang kunnen gaan. Zo 
kunnen platen en geulen meegroeien met de zeespiegelstijging 
en planten en dieren beter meebewegen met de voor hen beste 
omstandigheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de stijging van 
de watertemperatuur of de afname van het zoutgehalte van het 
water door de grotere neerslaghoeveelheden. Een robuuste 
natuur met hoge biodiversiteit kan beter inspelen op zulke 
veranderingen dan een sterk verarmde natuur. Er moet dus ook 
ingezet worden op zo’n robuuste natuur. 

Vanwege de te verwachten zeespiegelstijging moet de 
kustverdediging worden aangepast. Dit kan betekenen dat 
de dijken worden verhoogd en verstevigd en een hoge en 
een scherpe scheiding tussen land en water blijven vormen. 
Ingrepen in de kustverdediging kunnen ook aanleiding zijn om 
juist weer een betere verbinding tussen de Waddenzee en het 
achterland te maken en extra ruimte voor de Waddenzee te 
creëren op eerder ingepolderd terrein. Ook andere maatregelen 

die de effecten van klimaatverandering proberen te verzachten, 
zoals zandsuppleties, dienen liefst positief uit te werken op de 
natuurwaarden. Ten slotte moeten de mogelijkheden verkend 
worden om oude zeearmen van de Waddenzee te gebruiken als 
klimaatbuffer.

Doelen
• Agenderen van onderzoek en maatregelen om de Waddenzee 

voor te bereiden op klimaatverandering, bijvoorbeeld door 
het organiseren van bijeenkomsten en door lobby. We 
verzamelen hiervoor de nieuwste inzichten over de effecten 
van klimaatverandering op de Waddenzee op de korte, 
middellange en lange termijn en dragen die ook uit.

• Zorgen dat het waddengebied weer meer gaat functioneren 
als één samenhangend gebied, waar natuurlijke processen 
hun gang kunnen gaan. Concreet betekent dit dat 
zandsuppleties en ingrepen in de kustverdediging  een zo 
positief mogelijk effect moeten hebben op ecologische en 
landschapsvormende processen. 

• Bij dijkverzwaringen op minstens twee plaatsen zorgen 
voor zachtere overgangen tussen zout/zoet en water/land.

• Nieuwe maatregelen die inspelen op klimaatverandering 
werken positief uit op natuur en landschap. 

• Afgesloten zeearmen als het Amstelmeer en het 
Lauwersmeer komen weer in verbinding met de Waddenzee 
te staan.

Het onderwerp klimaatverandering pakken we de komende 
jaren integraal op. Dat wil zeggen dat we hiervoor alle expertise 
uit de verschillende clusters nodig hebben en verbinding zoeken 
met al lopende activiteiten binnen deze clusters.
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Gebiedsbescherming

B
innen het cluster Gebiedsbescherming focussen we 
op enkele speerpunten. Ten eerste het verbeteren 
van de onderwaternatuur. Hiervoor moeten diverse 
maatregelen genomen worden. Het in de gaten houden 

en verduurzamen van het gebruik van de Waddenzee is ons 
tweede speerpunt. Het derde speerpunt is het strijden voor een 
beheer en beleid voor de Waddenzee, waarin natuur en landschap 
voorop staan. Binnen deze speerpunten wegen we af hoe en op 
welk punt we de meeste impact kunnen hebben. Daar zetten we 
dan op in. 

Samenwerking
We stemmen ons werk af met andere natuurorganisaties en 
werken op diverse dossiers samen. Zo is de Waddenvereniging 
lid van de Coalitie Wadden Natuurlijk, IUCN (International 
Union for Conservation of Nature), de Coalitie Natuurlijke 
Klimaatbuffers en de Groene 11. Waar mogelijk en nuttig breiden 
we de samenwerking uit met andere stakeholders, zoals het 
bedrijfsleven en de recreatievaart. In het programma Eems-
Dollard 2050 en het Programma naar een rijke Waddenzee 
wordt samengewerkt met bedrijven en overheden. 

Onderwaternatuur
De Waddenzee kent nog slechts een fractie van zijn 
oorspronkelijke rijkdom. Een geleidelijke achteruitgang die 
zich grotendeels buiten ons zicht afspeelt. De in vijf decennia 
gedecimeerde visstand maakt duidelijk dat er iets grondig mis 
is onder water. Vis is namelijk een uitstekende graadmeter voor 

de gezondheid van watersystemen. Het feit dat er nauwelijks 
nog commercieel gevist wordt op vis, is veelzeggend. Met de 
Vismigratierivier en het onderzoeksproject Swimway Waddenzee 
investeert de Waddenvereniging de komende jaren stevig in 
herstel van de onderwaternatuur (zie hoofdstuk 11). Daarnaast 
heeft de visserij door bodemberoering en bijvangsten een groot 
effect op de visstand. De Waddenvereniging streeft daarom naar 
grootschalige gebieden waar geen slepende visserij plaats vindt. 
We volgen hierbij de wetenschappelijke lijn waarbij een minimum 
van 30% beschermd gebied wordt gesteld. Voor de Eems blijven 
we streven naar een structurele oplossing voor de vertroebeling.

Doelen
• De impact van visserij verkleinen. De garnalenvisserij 

beperkt zich stapsgewijs tot de hoog dynamische delen 
van de Waddenzee waar de slepende vistuigen minder 
effect hebben op het bodemleven. De mosselzaadvisserij 
schakelt volledig over op mosselzaadinvanginstallaties. De 
kokkelvisserij blijft handmatig, beperkt in omvang en zorgt 
dat er voldoende kokkels blijven liggen voor vogels. 

• Het programma Eems-Dollard 2050 blijft streven naar 
een gezondere Eems. Binnen 5 jaar moet het tussendoel 
zijn bereikt om 1 Mton slib/jaar uit het systeem te halen. 
Daarnaast is er binnendijks op minstens twee plaatsen slib-
invang gerealiseerd. Wij maken ons hard voor intensieve 
vismonitoring om het effect van het onttrekken van het slib 
op het ecosysteem te kunnen volgen.
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Gebruik Waddenzee
De Waddenzee wordt intensief gebruikt. De Waddenvereniging 
zet zich in voor het beperken van de effecten van dit gebruik op 
natuur en landschap. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een 
hogere scheepvaartveiligheid, betere incidentenbestrijding en 
het beperken van de effecten van militaire activiteiten, havens 
en industrie. Specifieke aandacht is er voor delfstofwinning. 
De bodem onder de Waddenzee daalt door gaswinning en 
binnenkort ook door zoutwinning. Dat is niet handig als je weet 
dat de zeespiegel steeds sneller gaat stijgen! Daarnaast willen 
we voorkomen dat er nieuw gebruik wordt toegevoegd, omdat 
dit altijd meer druk geeft op het gebied dan er al is. Gezien de 
staat van de natuur in de Waddenzee is dit niet verantwoord. 
Veel activiteiten volgen we van afstand. We blijven op de hoogte 
van wat er speelt en zorgen dat we voldoende kennis in huis 
hebben.  Zo kunnen we snel in actie komen als er kansen zijn om 
natuur en landschap te verbeteren of als er juist bedreigingen 
zijn waar wat tegen gedaan moet worden. 

Doelen
• Voorkomen van meer en intensiever gebruik van de 

Waddenzee. Waar mogelijk de effecten van het gebruik 
verkleinen. 

• Voorkomen van meer en nieuwe gas- en zoutwinning onder 
de Waddenzee.

• Zorgen dat de het zeespiegelstijgingsscenario van het Rijk 
realistisch is, zodat de Waddenzee in ieder geval op korte 
termijn de bodemdaling door gas- en zoutwinning nog bij 
kan houden.

Goed beheer en beleid
Er is een ambitieus beleidskader nodig voor de Waddenzee. 
Dit moet bescherming en verbetering van de natuur en het 
behoud van het open landschap voorop stellen en inspelen op 
de effecten van klimaatverandering. Zonder zo’n beleidskader 
zal de nieuwe governance-structuur voor de Waddenzee weinig 
effectief blijken te zijn. De Waddenvereniging denkt mee over 
nieuw beleid, maar laat het vaststellen hiervan over aan de 
overheid. Onder de nieuwe Omgevingswet dient slechts één 
waddenbeleid te zijn in plaats van ‘iedere overheid zijn eigen 
beleid’. Volgens de Natura2000-aanwijzing van de Waddenzee 
moet de kwaliteit van de waddenhabitats verbeteren. Het 
nieuwe beheerplan Natura2000 moet maatregelen bevatten die 
deze kwaliteitsverbeteringen ook daadwerkelijk gaat realiseren 
en duidelijk maakt hoe het beheer in gaat spelen op de te 
verwachten effecten van de klimaatverandering. 

Doelen
• Eén ambitieus beleidskader voor de Waddenzee, dat natuur 

en landschap op de eerste plaats zet. 

• Een nieuw beheerplan Natura2000 met maatregelen 
die de natuurkwaliteit van de onderwaternatuur vooruit 
gaan helpen. Dat zijn niet alleen ‘schop in de grond’-
maatregelen, maar ook maatregelen waarbij er minder of 
niet wordt ingegrepen in het systeem. Ook geeft het nieuwe 
beheerplan inzicht in de effecten van alle activiteiten in de 
Waddenzee samen.
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Liefde voor het Wad  
en duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme

De Waddenvereniging onderschrijft de duurzame toerisme strategie zoals opgesteld binnen de 
trilaterale samenwerking van Nederland, Duitsland en Denemarken rond de bescherming van  
de Waddenzee. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende stakeholders voor de 
bescherming van het Werelderfgoed Waddenzee staat daarin centraal. Daarnaast beoordeelt 
de Waddenvereniging de ontwikkeling van het toerisme en daaraan verbonden recreatieve 
activiteiten vanuit de volgende uitgangspunten:
• De hele keten (vervoer, verblijf, verbruik, activiteitenaanbod) moet duurzaam zijn.
• Toeristische ondernemers richten zich primair op de rust en ruimte zoekende recreant.
• Het aanbod van activiteiten sluit aan bij, of versterkt de kernkwaliteiten (rust, ruimte, 

weidsheid, duisternis en biologische rijkdom) van het gebied.
• Verstoring door recreatie en toerisme in het waddengebied (ook verstoring van mensen 

onderling, door bijvoorbeeld lawaaisporten) wordt zo veel mogelijk voorkomen.
• Vervoer van en naar de eilanden is duurzaam, niet verstorend en past bij de kernkwaliteiten.
• Er vindt continue monitoring plaats van de invloed van recreatie en toerisme op deze 

kernkwaliteiten. 
• In beschermde natuurgebieden vindt geen bouw van toeristische voorzieningen plaats, 

elders passen die in het landschap.
• Toeristische voorzieningen zijn met duurzame materialen gebouwd, energie- en 

waterbesparend en voorkomen zoveel mogelijk afval.

I
n 2019 vierden we het tienjarig bestaan van het Werelderfgoed Waddenzee. Toch weten nog 
steeds te weinig mensen waarom het waddengebied deze status heeft gekregen en wat dat 
precies inhoudt. Meer bekendheid met het waarom van de werelderfgoedstatus, betekent 
meer kennis over de bijzondere natuur in het gebied, stimuleert mensen kennis te maken met 

de Waddenzee en vergroot het draagvlak voor de bescherming van het gebied, kortom resulteert 
in liefde voor het Wad. 

Daarom zet de Waddenvereniging haar beleid voort om de unieke waarden van het werelderfgoed 
Waddenzee actief uit te dragen en groepen mensen hierover te informeren, voor te lichten, op te 
leiden en te laten ervaren. Het gaat daarbij zowel om bewoners en ondernemers als de bezoekers van 
het gebied. Een geleidelijke toename van met name het kleinschalig toerisme, gericht op cultuur en 
natuur, passend bij de te beschermen kernkwaliteiten van het waddengebied, kan positief uitwerken 
op zowel economie en leefbaarheid als de bescherming van de unieke waarden van het Werelderfgoed 
Waddenzee. Immers, als mensen die leren kennen en waarderen zullen ze ook meer open staan voor 
de bescherming daarvan. Maar tegen een ongebreidelde groei van het toerisme en vormen van 
recreatie die niet passen bij de aard het waddengebied blijft de vereniging zich verzetten. 
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Informeren
Via woord en geschrift en zowel analoog als digitaal 
informeert de Waddenvereniging haar achterban en andere 
belangstellenden over ontwikkelingen in het internationale 
waddengebied. Van oudsher is het WADDENmagazine, het 
ledenblad, het belangrijkste middel om de leden te informeren. 
De reeds in gang gezette integratie tussen dit gedrukte medium 
en de digitale middelen (website, nieuwsbrief, sociale media) zal 
worden voortgezet. 

Als je grote (sociale) veranderingen teweeg wil brengen, dan 
heb je de meeste kans dat dat lukt als minimaal 3.5% van de 
bevolking (actief) achter die verandering staat. Het is voor 
de Waddenvereniging dus van het grootste belang om een zo 
groot mogelijke groep mensen om ons heen te verzamelen die 
onze idealen deelt en deze wil uitdragen. Op een bevolking van 
14,5 miljoen (boven de 16) ligt het ‘tipping point’ op ongeveer 
500.000 mensen. Om groepen mensen van deze omvang te 
mobiliseren zullen we altijd de samenwerking met andere 
organisaties op moeten zoeken. Maar we kunnen zelf wel een 
basis aan wadliefhebbers aan ons verbinden

Doel:
• 90% van de leden leest het ledenblad en waardeert dat met 

een 8,5.

• 28.000 (nu 20.000) abonnees krijgen de digitale nieuwsbrief 

• 150.000 (nu 25.000) wadliefhebbers volgen de 
Waddenvereniging via de diverse social media kanalen 

• 35.000 mensen verbinden zich als donateur of lid aan de 
Waddenvereniging

Excursie
Een belangrijke pijler in het werk van de Waddenvereniging is het 
voorlichten van de bezoekers over de unieke waarden van het 
Werelderfgoed Waddenzee. Daarbij vragen we aandacht voor 
onze zorgen, zoals de effecten van de klimaatverandering, over 
de toekomst van het gebied. De komende jaren zullen we ons 
ook inspannen om groepen mensen het Wad te laten ontdekken 
voor wie een bezoek aan het gebied niet vanzelfsprekend is. In 
ieder geval zullen we:

• Het werelderfgoedexcursieprogramma dat in samen-
werking met ondernemers wordt opgezet en waarin de 
werelderfgoed waarden centraal staan voortzetten;

• De werkgroep Excursies (WEX), de werkgroep Den 
Helder en de werkgroep Dialezingen ondersteunen en 
toekomstbestendig maken;

• Beleid ontwikkelen om binnen de Waddenvereniging actieve 
jongeren (WEX) langer aan de vereniging te binden en in te 
zetten op nieuwe educatieve programma’s; 

• De samenwerking met VISIT Wadden rond de promotie van 
het werelderfgoed voortzetten.

• Een specifiek punt van aandacht hierbij betreft de 
deelnemers aan het excursieprogramma van de 
Waddenvereniging. We zullen beleid ontwikkelen om die 
voor langere tijd aan de vereniging te kunnen verbinden.

Doel:
• 10.000 wadliefhebbers nemen jaarlijks deel aan excursies 

van de Waddenvereniging;

• De haalbaarheid van WEX-activiteiten op Vlieland, bij 
Holwerd en Lauwersoog wordt onderzocht en afhankelijk 
van het resultaat in gang gezet. 
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Gastheerschap
In het kader van het programma ‘Mooiste Natuurgebied’, dat 
voortvloeide uit de verkiezing van de Waddenzee tot mooiste 
natuurgebied van Nederland, heeft de Waddenvereniging 
trainingen voor ondernemers ontwikkeld. Na het volgen 
van deze trainingen kunnen ondernemers aan hun gasten 
overbrengen waarom de Waddenzee werelderfgoed is en 
hoe men de waarden van het werelderfgoed het beste kan 
beleven en beschermen. Naast algemeen trainingsprogramma 
over het werelderfgoed, dat o.a. in samenwerking met VISIT-
Wadden wordt georganiseerd, zullen specifieke modules 
worden ontwikkeld over wadvogels, de waarde van duisternis 
en waddenvoedsel. Deze modules en de daaraan verbonden 
trainingen maken onderdeel uit van de extern gefinancierde 
projecten Wij&Wadvogels, Donkerte waddengebied en 
Waddenvoedsel. De ondernemers die deelnemen aan de 
verschillende trainingen zijn voor ons ook belangrijke partners 
om een bedrijvennetwerk nieuw leven in te blazen. Met het 
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), dat het 
programma Gastheren van het landschap heeft ontwikkeld 
vindt regelmatig afstemming plaats over het programma in 
het waddengebied. Uiteindelijk willen we bereiken dat elke 
ondernemer of organisatie die zich wil verbinden aan het 
werelderfgoed Waddenzee een dergelijke training heeft gevolgd.

Doel:
• Minimaal 50 ondernemers nemen elk jaar deel aan trainingen 

van de Waddenvereniging en gaan actief participeren in 
een werelderfgoednetwerk;

• Deelname aan werelderfgoedtrainingen wordt verplicht 
voor partners van het werelderfgoed

Educatie (jeugd)
De jeugd blijft een belangrijke doelgroep voor de 
Waddenvereniging. Naast het organiseren van specifieke 
activiteiten en het ontwikkelen van middelen gericht op de jeugd 
willen we ook investeren in een grotere invloed van jongeren 
op het beleid van de Waddenvereniging. In overleg met de 
ledenraad onderzoeken we of het mogelijk is een jeugdledenraad 
op te richten. 

Met het IVN werken we samen in educatieve projecten voor 
bassischoolleerlingen. We nemen deel aan de International 
Wadden Sea School waarin educatieve instellingen uit de 
drie waddenlanden samenwerken. Ecomare coördineert 
de Nederlandse tak waaraan ook de waddencentra op de 
andere eilanden, het zeehondencentrum Pieterburen en 
de Natuurschool deelnemen. Vooral de uitwisseling van 
educatiemateriaal in dit netwerk is van belang. Daarnaast 
ontwikkelt de Waddenvereniging eigen materiaal voor de 
jeugd en zullen we mogelijkheid om oud-leden van de WEX voor 
educatieve projecten in te zetten nader onderzoeken.

Doel:
• Ontwikkelen inspraak van jeugdleden (jeugdledenraad)

• Jeugdpagina’s in het ledenblad

• Een speciale website en digitale nieuwsbrief

• Een jeugdboek waarmee kinderen op speelse wijze de 
Waddenzee het werelderfgoed Waddenzee leren ontdekken

• Ontwikkelen speciale activiteiten voor jongere doelgroepen 
uit te voeren door oud-leden van de WEX



25



26

Fondsenwerving

W
ij willen als vereniging inhoudelijke doelen 
behalen waarmee we de Waddenzee kunnen 
beschermen. Om dat te kunnen doen hebben 
we geld en draagvlak nodig. We richten ons 

bij het werven van geld op twee verschillende stromen: het 
ongeoormerkte en het geoormerkte geld. 

Het draagvlak gaat veel verder dan mensen of organisaties die 
ons financieel steunen. Verderop in deze paragraaf hebben we 
hiervoor een kader gemaakt.

Het werven van baten
De Waddenvereniging is een onafhankelijke, kritische vereniging. 
Wij krijgen als een van de weinige natuurorganisaties geen 
structurele overheidssubsidie. Dat maakt dat wij vrij kunnen 
opereren en eigenwijze beslissingen kunnen maken als dat nodig 
is. Het werven van ongeoormerkt geld is daarmee speerpunt 
voor de vereniging. Uiteraard aangevuld met geoormerkt 
geld voor specifieke projecten die onze inhoudelijke doelen 
ondersteunen. Hoe ziet dat er concreet uit?

Ongeoormerkt
• Incidentele donaties van particulieren

• Structurele donaties van particulieren (bijvoorbeeld als lid 
of periodiek schenker)

• Bijzondere schenkingen, zoals nalatenschappen zonder 
gekoppeld doel

• De jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij

Geoormerkt
• Bijdragen van fondsen voor specifieke projecten die onze 

doelstellingen ondersteunen

• Nalatenschappen of bijzondere schenkingen van 
particulieren voor een specifiek doel 

• Samenwerking met individuele bedrijven die inhoudelijke 
doelen van de Waddenvereniging steunen

Doelen
Op basis van eerdere resultaten, ontwikkelingen in de markt en 
een benchmark met andere goede doelen-organisaties (waar 
mogelijk)zetten we in op:

• Een stijging van 20% van periodieke/structurele 
schenkingen over de beleidsperiode

• Een stijging van 15% van (incidentele) donaties

• Een stijging van 5% van inkomsten uit nalatenschappen 
over de komende 2 beleidsperiodes. 

• Een continuering van de ongeoormerkte bijdrage van de 
Postcodeloterij

• We houden rekening met een afname van het aantal leden 
en houden deze afname onder het sectorgemiddelde.

• Het aantrekken van meer geoormerkt projectgeld om onze 
doelen te kunnen behalen. We benoemen hier expres geen 
kwantitatief doel, omdat meer projectgeld werven geen 
doel op zich is.

Strategie en tactiek
Veel mensen delen de liefde voor het waddengebied met 
de Waddenvereniging. Bij die liefde horen ook gedeelde 
zorgen over het voortbestaan van dit unieke stuk natuur. 
De Waddenvereniging wordt van veel kanten gesteund: met 
donaties, door vrijwilligers, door groeiend online bereik, door 
mensen die die geld nalaten en ook door leden die vaak al 
jarenlang trouw lid zijn. 

Ook voor ons is de (maatschappelijke) trend al jaren duidelijk: 
mensen worden steeds minder vaak lid van een organisatie. 
De Waddenvereniging vormt daarin geen uitzondering. Wij 
verwachten dat we in 2024 een ledenbestand van net onder 
de 25.000 leden zullen hebben. Dit aantal zal alleen maar 
sneller afnemen in de jaren daarna. We zullen de komende 
beleidsperiode moeten gebruiken om antwoord te vinden op een 
paar fundamentele vragen:
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1. Willen we nog tegen hoge kosten blijven inzetten op het 
werven van nieuwe leden?

2. Is het model en de naam van een vereniging wel 
toekomstbestendig?

Het afnemende ledenaantal hoeft helemaal niet erg te zijn. 
Het zegt namelijk niet zoveel over óf er wel steun is voor de 
Waddenvereniging, maar over hóe mensen die steun willen 
vormgeven.

Daarom zijn we de afgelopen beleidsperiode al succesvol 
begonnen met het werven van meer incidentele donaties, 
periodieke schenkingen, nalatenschappen en fondsen. Deze 
strategie zullen we ook de komende beleidsperiode volhouden. 

We maken daarbij de volgende keuzes:

1 Scherpere positionering
We profileren ons sterker naar buiten toe als onafhankelijk. We 
onderscheiden ons daarnaast op persoonlijkheid (kleinschalig, 
persoonlijk, dichtbij, snel handelen). De basis voor financiële 
verbondenheid komt voort uit liefde voor het waddengebied en 
daaruit voortvloeiend zorgen om het gebied en de wens om de 
Wadden te beschermen.

2 merkbekendheid verhogen
We moeten een grotere groep mensen en fondsen steeds 
opnieuw overtuigen om de vereniging financieel te steunen. 
Dit vraagt om een veel hogere merkbekendheid dan we tot 
nu gewend waren. De ongeholpen merkbekendheid moet de 
komende jaren stijgen naar minstens 10%.

3 veel meer maatwerk bieden
Mensen willen zelf bepalen hoeveel, wanneer en op welke 
manier ze geld geven. Ook willen ze zelf bepalen wat ze daarvoor 

terugkrijgen. Dat vraagt om veel meer maatwerk in aangeboden 
proposities. Niet wij zijn leidend, maar de (potentiele) schenker.

We zien dat maatwerk ook nodig is voor het aangaan van 
samenwerkingen met bedrijven. Wij zoeken bedrijven die de 
inhoudelijke doelen van de Waddenvereniging ondersteunen en 
mee willen helpen aan de realisatie van die doelen. Het verschilt 
per bedrijf hoe zo’n samenwerking op inhoud eruit ziet. 

Draagvlak
Wij kunnen succesvoller zijn in ons werk als er een grote groep 
mensen is die zichtbaar achter onze missie staat. Het draagvlak 
bestaat niet alleen uit leden, maar uit heel veel wadliefhebbers 
die laten blijken dat ze het eens zijn met wat wij doen. Als we 
het draagvlak kunnen kwantificeren dan helpt dat ons bij lobby 
richting politiek en bedrijfsleven. Wij beschrijven het zichtbare 
draagvlak als het totaal aan mensen die:

• Lid zijn van de Waddenvereniging

• Incidenteel doneren aan de Waddenvereniging

• Structureel doneren aan de Waddenvereniging

• WIJS duurzame producten kopen in de webshop

• Mee gaan op excursies en activiteiten georganiseerd door 
de Waddenvereniging

• Vrijwilliger zijn voor de Waddenvereniging

• Ons werk zichtbaar positief ondersteunen via social 
media, bijvoorbeeld door iets leuk te vinden, een positieve 
comment achter te laten of onze berichten met een 
positieve toon delen.
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Organisatie en  
bedrijfsvoering

D
e organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering is 
dienend aan de doelen van de Waddenvereniging met 
professionele ondersteuning en service aan relaties en 
leden, voor binding, behoud en imago van de vereniging. 

Minimaal 80% van de baten van leden, donateurs, fondsen en 
projectsubsidies besteden wij aan onze primaire doelen.

De organisatie is resultaatgericht op haar doelen, kent een 
platte structuur met zelfsturende clusters en is milieuvriendelijk 
(duurzaam in haar handelen). De clusters bestaan uit groepen 
deskundigen waarbij gestuurd wordt op inhoud. Medewerkers 
beschikken over basiskennis met betrekking tot het 
waddengebied, een voor het werk van de Waddenvereniging 
relevante expertise, zijn flexibel en op meerdere dossiers 
inzetbaar. 

Wij willen een milieuvriendelijk beleid gaan vormen waarin wij 
antwoord geven op de volgende vragen:

• Op welke gebieden kunnen wij zelf als organisatie 
milieuvriendelijk zijn? En hoe willen wij dit geregeld hebben. 
Denk hierbij aan: vervoer / printen / materialen.

• Welke eisen stellen wij qua milieuvriendelijkheid en 
maatschappelijke verantwoording aan onze partners/ 
leveranciers?

• Welke eisen stellen wij qua milieuvriendelijkheid en 
maatschappelijke verantwoording aan onze banken?

De kwaliteit van onze organisatie is gewaarborgd doordat wij:

• Integriteit (be)leven; wij zetten ons integriteitbeleid op 
papier. Hierin komt onder andere naar voren wat onze 
normen en waarden zijn, hoe wij met elkaar dilemma’s 
bespreken en wie ons vertrouwenspersoon is.

• AVG-proof blijven. Dit checken wij minimaal één keer per 
jaar. Zodat wij alle betrokkenen hun persoonsgegevens, 
voor zover in onze macht, kunnen beschermen.

• Optimale IT omgeving creëren, waar wij kunnen werken in 
een autonome IT omgeving die bij ons past op het gebied 
van functionaliteit, veiligheid en betaalbaarheid.

Om medewerkers duurzaam te laten werken, willen wij het 
volgende bieden:

• Helderheid, door ons handboek arbeidsvoorwaarden te 
herzien en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
te beschrijven;

• Ontwikkeling, doormiddel van competentie-ontwikkeling 
waar nodig, goede coaching en leiderschap en ruimte en 
mogelijkheid geven tot intervisie;

• Een gezonde werkplek, doormiddel van een arbobeleid en 
een verzuimbeleid die voorzien in het terugbrengen van 
het verzuim en waarbij de signalen vroegtijdig worden 
opgevangen.

In control zijn, zodat wij onze onafhankelijkheid kunnen 
waarborgen en er voldoende middelen zijn die ingezet kunnen 
worden op de doelen. Dit gaan wij doen door middel van 
onze planning & control cyclus, waarbij voldoen aan wet- en 
regelgeving nadrukkelijk aanwezig is. Dit gaan wij doen door 
middel van het volgende:

• Rapportages effectief en doelmatig maken, nieuwe 
rapportage standaarden beoordelen en waar mogelijk 
toepassen, KPI’s en formuleren en hiermee rapporteren en 
het formuleren van mijlpalen per jaar;

• Financieel risicomanagement goed toepassen zodat wij onze 
risico’s zoveel mogelijk kunnen mitigeren. Dit gaan wij doen 
door hierop beleid te maken waarin de randvoorwaarden 
en de mogelijke invalshoeken naar voren komen. Daarnaast 
wordt dit een vast, jaarlijks, bespreekpunt met ons bestuur 
en ledenraad;

• Het maken van nieuw beleid op externe gelden;

• Het herzien van ons beleggingsbeleid in ons treasurystatuut, 
daarmee willen wij de banken waarmee wij samenwerken 
ook goed onder de loep nemen;

• Ambitieuzer reservebeleid, minder oppotten en meer 
uitgeven aan waarvoor wij de gelden hebben ontvangen. 

Bovenstaande acties hebben allemaal ten doel dat wij de 
financiële steun van onze achterban goed besteden. Wij hebben 
deze financiële steun hard nodig maar soms zit er enige tijd 
tussen het ontvangen en besteden van geld. Wij willen deze 
geldmiddelen op een verantwoorde wijze beheren. Daarom 
is het voor ons van belang dat wij ons geld op een goede plek 
kunnen bewaren. Een plaats waar wij een minimaal financieel 
risico lopen en waar wij er zeker van zijn dat ons geld niet 
gebruikt wordt voor zaken waar wij niet achterstaan. Daarbij 
zijn we ons er terdege van bewust dat de Waddenvereniging als 
goede doelen organisatie die midden in de samenleving staat 
op gebieden als financieel beleid, integriteit, diversiteit en 
inclusiviteit een voorbeeldfunctie heeft. 
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Externe projecten

V
oor het behalen van onze doelen zoeken we de 
verbinding met bestaande projecten of nemen 
we zelf het initiatief hiertoe. Het gaat hierbij 
altijd om extern gefinancierde projecten die de 

Waddenvereniging extra slagkracht opleveren. Daartegenover 
staan ook verantwoordelijkheden en  risico’s in (financiële) 
beheersbaarheid.  We hanteren de volgende criteria voor 
deelname aan of het initiëren van dergelijke projecten: 

• Het project past binnen het meerjarenbeleidsplan.

• Het project vergroot onze impact.

• De rol van de Waddenvereniging als onafhankelijke 
belangen behartiger voor de Wadden is gewaarborgd.

• De ‘projectadministratie’ (d.w.z. aanvraag, control, 
verantwoording etc.) past binnen de bestaande jaar-
plannen/organisatie.

• De maximale eigen bijdrage van de Waddenvereniging is 
niet meer dan 30% en deze kunnen ‘in kind’ leveren.

Ondanks een positief oordeel op alle bovenstaande punten kan 
het zijn dat de bestaande projectenportefeuille geen ruimte 
biedt voor een nieuw projectvoorstel. Om flexibiliteit binnen 
de Waddenvereniging te borgen hanteren we de streefwaarde 
dat maximaal 20% van de jaarlijks totaal beschikbare vaste 
formatie-uren (exclusief bedrijfsvoering) mag worden vast-
gelegd in extern gefinancierde projecten. 

Lopende projecten binnen de beleidsperiode 2021 – 2025
Wij hebben ons binnen de aangegeven beleidsperiode 
gecommitteerd aan een aantal projecten die bijdragen aan 
de speerpunten onderwaternatuur, duurzaam toerisme, 
rampenbestrijding & plastic soep.

Thema gebiedsbescherming: speerpunt onderwaternatuur:
De onderwaternatuur van de Waddenzee is nu arm. We willen 
naar een systeem dat tegen een stootje kan. Vis is daarvoor een 
belangrijke bouwsteen en graadmeter. Daarom werken wij met 
verschillende projecten aan het herstel van de visstanden en het 
robuuster maken van de onderwaternatuur.

Project Vismigratierivier: Dwars door de ecologische barrière 
die de Afsluitdijk nu is, wordt een fysieke vispassage gemaakt. 
Niet zo maar een gat in de dijk, maar een brede doorgang met 
aan weerskanten een kilometerslang estuarium waarbij de 
richting van de waterstroom op natuurlijke wijze met het tij 
meebeweegt. Hierdoor migreren vissen makkelijker van de 
zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer.

Project Vissen voor Verbinding: Met het project Vissen voor 
Verbinding nemen wij obstakels voor vissen weg. Zo kunnen 
ze makkelijker migreren tussen de Waddenzee en de gebieden 
waar ze paaien en opgroeien. Icoonsoort binnen het project is 
de zeeforel. 

Project Waddentools – Swimway Waddenzee: Er zit steeds 
minder en kleinere vis in de Waddenzee. Swimway Waddenzee 
is een meerjarig onderzoeksproject waarmee we meer inzicht 
krijgen in welke maatregelen tot herstel van de visstand 
kunnen leiden.
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Thema gebiedsbescherming: speerpunt Rampenbestrijding  
& Plastic Soep
Onze moderne samenleving produceert ongelooflijke hoeveelheden 
rotzooi, die voor een groot deel in zee belandt. Jaarlijks verdwijnt 
tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic van land in zee en eindigt in wat 
we kennen als ‘plastic soep’. Ook in de Waddenzee. Wij willen het 
plastic verwijderen, maar ook aanpakken aan de bron. Bijvoorbeeld 
door scheepvaart veiliger te maken en eilanden plasticvrij.

Project naar een plasticvrije Terschellinger kustlijn: De 
Waddenvereniging wil als dé onafhankelijke vereniging van 
waddenliefhebbers werken aan een afvalvrije kustlijn, startend 
op het eiland Terschelling. De sleutel hiervoor zit hem in het 
samenbrengen van vraag en aanbod en het faciliteren van 
lokale vrijwilligersgroepen om de gehele kustlijn frequenter 
te kunnen ontdoen van aangespoeld afval uit zee. Er zijn 
voldoende lokale partijen op de eilanden en aan de vastewal 
die activiteiten willen aanbieden. Daarnaast is het aanbod van 
hulp van waddenliefhebbers door heel Nederland onverminderd 
groot. Vraag en aanbod zijn nu echter niet voldoende op elkaar 
aangesloten. Daar wil de Waddenvereniging het verschil maken 
door het ontwikkelen van een online platform waar beide 
werelden bij elkaar komen.

Thema Liefde voor het Wad & Duurzaam Toerisme
In 2019 vierden we het tienjarig bestaan van het Werelderfgoed 
Waddenzee. Toch weten nog steeds te weinig mensen waarom 
het waddengebied deze status heeft gekregen en wat dat 
precies inhoudt. Meer bekendheid met het waarom van de 
werelderfgoedstatus, betekent meer kennis over de bijzondere 
natuur in het gebied, stimuleert mensen kennis te maken met 
de Waddenzee en vergroot het draagvlak voor de bescherming 
van het gebied. 

Project Wij & Wadvogels: Je ziet zoveel meer als je weet 
waarnaar je moet kijken! Binnen het project Wij & Wadvogels 
trainen wij toeristische ondernemers uit het waddengebied. 
We leren hen hoe ze op een verantwoorde en duurzame manier 
de unieke werelderfgoedwaarden van het gebied kunnen 
overbrengen op hun gasten. De nadruk ligt bij dit project op hoe 
vogels het unieke gebied gebruiken en hoe gasten van de vogels 
kunnen genieten zonder ze te verstoren. 

Project Holwerd aan Zee: Het plan is om een doorbraak in de 
zeedijk te forceren bij Holwerd en zo de verbinding tussen het 
Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. 
Zeldzame vogels gaan daar broeden, er ontstaan unieke 
brakwater gebiedjes die in het Nederlandse waddengebied 
heel zeldzaam zijn en vissen kunnen weer migreren tussen de 
Waddenzee en het Friese achterland. De verwachting is dat dit 
‘nieuwe’ gebied veel toeristen zal trekken. De Waddenvereniging 
heeft een wakende rol: we houden in de gaten dat de 
natuurwaarden in stand blijven en dat de beoogde verbeteringen 
aan de waddennatuur daadwerkelijk gerealiseerd worden.


	Wijs met de Waddenzee
	Inleiding
	Wie we zijn
	Hoe we werken
	Onze zorgen en ambities
	Waar we voor kiezen
	Klimaatverandering
	Gebiedsbescherming
	Liefde voor het Wad en duurzaam toerisme
	Fondsenwerving
	Organisatie en bedrijfsvoering
	Externe projecten

