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Woord vooraf 

Het Waddengebied is een uniek gebied. Het heeft niet voor niets de status van 
UNESCO werelderfgoed. Deze status schept vele (ook internationaal 
vastgelegde) verplichtingen, maar creëert ook kansen. De relatie tussen het 
behouden van het waardevolle van het Waddengebied en het ontwikkelen, het 
benutten van de kansen die het gebied tegelijkertijd ook biedt, is een 
spanningsvolle. Het ontwikkelingsperspectief dat velen (inwoners, overheden, 
maatschappelijke stakeholders, boeren, ondernemers etc.) als uitweg zien uit 
deze spanningsvolle relatie is dat van duurzame ontwikkeling: het zoeken naar en 
vinden van nieuwe combinaties tussen het ecologische, economische en het 
sociale. De Waddenregio staat voor de uitdaging deze uitweg te vinden, vorm te 
geven en vervolgens koersvast te blijven. Tegen deze achtergrond is er behoefte 
aan een monitor die zowel kan helpen bij het bepalen of de Waddenregio op 
koers ligt en ook koersvast blijft, als ook kan helpen bij het stellen van 
(investerings)prioriteiten.  
 
De Waddenbarometer, zoals die nu voorligt, is nog volop in ontwikkeling. Dit heeft 
deels te maken met het feit dat de barometer gewoon nog niet af is. Wij spreken 
dan ook nadrukkelijk over een prototype dat in de komende periode onderwerp 
van gesprek zal zijn en op basis van de uitkomsten van deze gesprekken verder 
door ontwikkeld moet worden. Maar het heeft ook te maken met het feit dat een 
duurzaamheidmonitor als de Waddenbarometer nooit af is maar permanent in 
ontwikkeling is. Dit komt doordat onze kennis en inzichten over de dynamische 
processen in het Waddengebied zich voortdurend ontwikkelen, de 
informatievoorziening verbetert, maar ook doordat maatschappelijke 
(beleids)doelen en prioriteiten in de tijd veranderen.  
 
Velen hebben ons geholpen bij het ontwikkelen van de Waddenbarometer. Door 
ons de ontwikkeling van de Waddenbarometer toe te vertrouwen, naar ons te 
willen luisteren, met ons te willen praten, informatie te verschaffen, hun 
betrokkenheid bij en enthousiasme voor het gebied te tonen, hun zorgen kenbaar 
te maken etc. Hiervoor zijn we iedereen zeer dankbaar. Als we al niet zouden 
weten dat het Wad letterlijk en figuurlijk leeft, dan is dat ons in de voorbije periode 
wel duidelijk geworden. We hopen dat de Waddenbarometer haar rol als ‘spiegel’ 
kan spelen en de Waddenregio kan helpen in haar zoektocht naar een duurzame 
toekomst van het Waddengebied.  
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Voor ons was het ontwikkelen van de Waddenbarometer een grote uitdaging waar 
we met veel plezier aan hebben gewerkt. Of we in onze missie, een 
betekenisvolle monitor te ontwikkelen, zijn geslaagd is aan al diegenen die 
betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de duurzame toekomst van het Wad. 
 
John Dagevos 
Tilburg, 26 februari 2015 
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1 Inleiding, probleemstelling en 
aanpak 

1.1 Inleiding 

De Waddenacademie en het Waddenfonds willen komen tot de ontwikkeling van 
een integrale duurzaamheidbarometer voor het Waddengebied, in het vervolg 
kortweg de Waddenbarometer genoemd. Daarmee wordt invulling gegeven aan 
een reeds lang bestaande, en recentelijk door stakeholderdialoog1 herbevestigde 
behoefte binnen de regio en bij de betrokken partijen om de ontwikkeling van het 
gebied goed te monitoren en daarmee een beeld te krijgen of men op de goede 
weg is. Tevens wordt daarmee deels uitwerking gegeven aan één van de 
bevindingen uit het “Verantwoordingsonderzoek bij het Waddenfonds 2011” van 
de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer constateert dat “in de 
jaarstukken die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden verstrekt 
geen informatie wordt gegeven over de mate waarin de gestelde doelen worden 
bereikt. Zo is er na de start van de start van het Waddenfonds in 2007 nog geen 
monitoring- en evaluatiesysteem vastgesteld”.2  De Randstedelijke Rekenkamer 
en Noordelijke Rekenkamer, die sinds 1 januari 2012 de controle op het 
Waddenfonds op zich hebben genomen, hebben zich deze bevindingen c.q. 
kritiek ter harte genomen en hebben Provinciale Staten van Fryslân, Groningen 
en Noord-Holland aanbevolen:3 
 
Zorg dat zo spoedig mogelijk een monitoring- en evaluatiesysteem wordt 
vastgesteld. Dit om te zorgen dat projectuitvoerders vanaf het begin weten 
waarop ze zich moeten richten en op welke wijze ze zich moeten verantwoorden. 
Bovendien wordt zo inzicht verworven in de effecten van de gesubsidieerde 
projecten. 
 
Het is in dit verband goed op te merken dat het van belang is een onderscheid te 
maken tussen gebiedsmonitoring en beleids(effect)monitoring. De laatste vorm 

_______________________________________________________________________________________________ 
1 Zie IMSA (2013), Skylge +10. Verslag van de stakeholdersbijeenkomst gehouden op 4 april 2013 op Terschelling in 
het kader van het Win-win en het Wad+10-project, WWT056, pag. 22 
2 Algemene Rekenkamer, Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Waddenfonds, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-
2012, 33 240 XII, nr. 3  
3 Zie brief van de Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamer aan de provinciale Staten van Fryslân, Groningen en 
Noord-Holland van 6 augustus 2012, pag. 4. 
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van monitoring is er vooral op gericht om inzicht te bieden in de mate waarin 
beleidsinspanningen ook daadwerkelijk effect hebben en bijdragen aan van te 
voren bepaalde doelen en daaraan gekoppelde targets. In een gebiedsmonitor 
wordt aan de hand van een set indicatoren een beeld geschetst hoe een bepaald 
gebied er bijv. op sociaal-economisch of ecologisch terrein voor staat en hoe het 
gebied zich in de tijd (positief of negatief) ontwikkelt. Beide vormen van monitoring 
staan overigens niet los van elkaar. Uitkomsten van een gebiedsmonitor kunnen 
aanleiding zijn om beleid te ontwikkelen of bij te stellen. De eerste fase van de 
ontwikkeling van de Waddenbarometer - onderwerp van dit onderzoek - gaat om 
de ontwikkeling van de Waddenbarometer als gebiedsmonitor waarbij wordt 
voorgesorteerd op de tweede functie die vooral voor het functioneren van het 
Waddenfonds van belang is. 
 
De Waddenacademie heeft op verzoek van het Waddenfonds een eerste 
verkenning uitgevoerd naar de mogelijke inhoud van een te ontwikkelen 
Waddenbarometer. Deze uitkomsten van deze verkenning zijn gepresenteerd in 
het Huis voor de Wadden tijdens een IMSA bijeenkomst op 25 november 2013.4 
In de bestuursvergadering van de Waddenacademie op 6 december 2013 is 
vervolgens besloten om voor de te ontwikkelen monitor qua methodiek aan te 
sluiten bij de door Telos ontwikkelde duurzaamheidbalans. Met deze 
duurzaamheidbalans wordt de duurzame ontwikkeling van gebieden (provincies, 
regio’s, gemeenten) gemeten.  
 
Het bestuur van de Waddenacademie en het Waddenfonds hebben Telos, het 
Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling verbonden aan de Universiteit 
van Tilburg, en IMSA gevraagd in eerste instantie een plan van aanpak te maken 
voor de ontwikkeling van een duurzaamheidbalans voor het Waddengebied en 
vervolgens de opdracht gegeven dit plan uit te voeren.5 Het voorliggende rapport 
doet verslag van de werkzaamheden die in het kader van dit plan van aanpak zijn 
uitgevoerd en laat tevens zien hoe het prototype van de Waddenbarometer er uit 
ziet. Het is nadrukkelijk een prototype. In de eerste plaats omdat het 
meetinstrument nog niet af is. Daarvoor ontbreken op een aantal terreinen nog 
helder geformuleerde (beleids)doelen en relevante data. Maar ook omdat, zo leert 
de ervaring van Telos bij het ontwikkelen van haar duurzaamheidbalansen, het 
instrument aan maatschappelijke waarde wint, als het niet meteen als een ‘af’ 
instrument wordt gepresenteerd, maar input vormt voor een debat over de vraag 
“meten we de goeie dingen op de goeie manier?” (Hermans e.a., 2011) Vanuit de 
IMSA-werkwijze volgt daarbij dat het echt eigen maken van de Barometer 
meedenken en praten vergt van alle stakeholders, dus naast bestuur en 
wetenschap ook met name gebruikers en natuurorganisaties. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
4 Zie Catharina J.M. Philippart e.a. (2013), Op weg naar een duurzaamheidbarometer voor het Waddengebied 
5 Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was gevraagd om deel uit te maken van het onderzoekscnsortium. 
Na intern beraad heeft het PBL aangegeven geen gehoor te kunnen geven aan het verzoek. 
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1.2 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Waddenbarometer 

Bij de ontwikkeling van de Waddenbarometer zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 De Telosmethode om duurzame ontwikkeling op regionaal niveau te meten 

vormt de basis voor de te ontwikkelen Waddenmonitor. In hoofdstuk 2 wordt 
uitgebreid ingegaan op de methodiek van de duurzaamheidbalans. 

 De Waddenbarometer heeft in eerste instantie uitsluitend betrekking op het 
Nederlandse deel van de Waddenzee. Wel is bij de ontwikkeling gestreefd om 
de monitor qua (onderliggende) data aan te laten sluiten bij de trilaterale 
Wadden Sea Forum indicator tool6. Inmiddels wordt samen met de 
Waddenacademie en het Wadden Sea Forum gekeken in hoeverre de 
Telosmethode ook te gebruiken is op de dataset die ontwikkeld is voor de 
trilaterale indicatortool. 

 ‘Het Waddengebied’ wordt gedefinieerd aan de hand van de ‘rode lijn 
markering’ die door het Waddenfonds wordt gehanteerd. Op de 
gebiedsafbakening komen we in de volgende paragraaf nog terug. 

 Het Waddengebied is vanwege de natuurlijke, dynamische kwaliteiten 
Natura2000 gebied en Unesco Werelderfgoed. Op grond hiervan wordt de 
gebruiksruimte voor economische activiteiten vastgesteld. Het vaststellen van 
ecologische parameters heeft daarom in de Waddenbarometer veel aandacht 
gekregen.  

 Voor de ontwikkeling van de Waddenbarometer is maatschappelijk 
commitment in de vorm van een grote mate van betrokkenheid van 
stakeholders cruciaal. Vandaar dat vanaf de start ingezet is op het creëren 
van draagvlak voor de barometer. Voor zowel Telos als IMSA vormt de 
betrokkenheid van stakeholders een van de kernelementen in hun 
aanpakken.7 Het moet er toe bijdragen de Waddenbarometer te maken tot de 
‘eigen’ monitor van de Waddenregio worden. In paragraaf 1.4 komen we nog 
terug op de wijze waarop we het ontwikkelproces georganiseerd hebben.  

 Er is zo veel als mogelijk gewerkt met data/indicatoren die reeds gebruikt 
worden bij het monitoren van de ontwikkelingen in het Waddengebied. Met 
name is aansluiting gezocht bij het WaLTER onderzoeksprogramma (zie 
www.walterwaddenmonitor.org). 

 Voor iedere indicator die in de barometer gebruikt is wordt nauwkeurig 
omschreven hoe de indicator gedefinieerd is, wat de indicator precies meet, 
hoe de gegevens verzameld worden, hoe betrouwbaar deze dataverzameling 
is, wie de data verzameld etc. Transparantie en betrouwbaarheid staan 
voorop. Deze verantwoording per indicator is terug te vinden in het 
factsheetboek dat als seperaat rapport is bijgevoegd  

 De te ontwikkelen monitor is eerst en vooral een gebiedsmonitor en geen 
beleidseffectmonitor. Wel is bij het ontwikkelen van de monitor gekeken, 
indachtig de oproep van de Algemene, Randstedelijke en Noordelijke 

_______________________________________________________________________________________________ 
6 Zie http://www.waddensea-forum.org/index.php/wsr-indicator-tool 
 
7 Zie Hermans, Haarmann en Dagevos, (2011) over het belang van ‘stakeholder involvement’ en communicatie/publiek 
debat tijdens de ‘productie’ van de duurzaamheidbalans en naar aanleiding van de (voorlopige) uitkomsten. IMSA maakt 
gebruik van vertoogprocessen. 

http://www.walterwaddenmonitor.org/
http://www.waddensea-forum.org/index.php/wsr-indicator-tool
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Rekenkamers, of deze een bijdrage kan leveren aan de behoefte aan ex-ante 
en ex-post evaluatie van de beleidsinspanningen die ondersteund worden 
vanuit het Waddenfonds. 

 De Waddenmonitor wordt in fasen ontwikkeld. De voorliggende versie is een 
prototype, dat zowel wat betreft zijn gehanteerde methodologie als de 
voorlopige uitkomsten, onderwerp is van een (wetenschappelijk en 
maatschappelijk) debat. Tijdens het 13de symposium van de 
Waddenacademie op 10 en 11 december 2014 is het prototype 
gepresenteerd en input geweest voor een eerste wetenschappelijke debat.8 
In de eerste helft van 2015 zal het gesprek vervolgd worden, zo is de 
bedoeling, met in eerste instantie het politieke veld (Dagelijks en Algemeen 
Bestuur van het Waddenfonds). Naar aanleiding van de uitkomsten van deze 
debatten zal bijstelling plaatsvinden. 

 
1.3 Gebiedsafbakening 

De Waddenbarometer is zoals hiervoor al aangegeven eerst en vooral een 
gebiedsmonitor. Het meet de ‘toestand’ va het Waddengebied vanuit het 
gezichtspunt van duurzame ontwikkeling. ‘Het Waddengebied’ is volgens afspraak 
gedefinieerd aan de hand van de ‘rode lijn markering’ die door het Waddenfonds 
wordt gehanteerd. Onderstaande kaart visualiseert dit. De kaart illustreert ook al 
een deel van de problemen die we zijn tegen gekomen bij de dataverzameling. 
Het Waddengebied is statistisch gezien geen geografische of administratieve 
eenheid waarvoor op regelmatige basis data verzameld worden. Vandaar data dat 
we een deel van de data hebben moeten ‘construeren’. Dit hebben we op 
dusdanige wijze gedaan dat herhaald meten mogelijk en in de meeste gevallen 
betrekkelijk eenvoudig is. We komen daar in hoofdstuk 2 nog op terug. Een 
bijkomend probleem is dat het Nederlands deel van het Waddengebied delen 
beslaat van drie Nederlandse provincies en opgebouwd is uit een aantal veelal 
kleinere gemeenten. Voor deze gemeenten geldt in ieder geval dat in verband 
met geheimhouding en betrouwbaarheid vele sociaal-economische data niet op 
het gewenste detailniveau beschikbaar zijn.  
 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
8 Zie voor een verslag van de presentatie en het debat: 
http://www.waddenacademie.nl/en/organisation/symposia/symposium-december-2014/presentations/ 
 

http://www.waddenacademie.nl/en/organisation/symposia/symposium-december-2014/presentations/
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Figuur 1 Het Waddengebied: omschrijving van het onderzoeksgebied 

 
 
Het Waddengebied is, dat moge duidelijk zijn, geen homogeen gebied. Er is 
verschil tussen land en water/zee, tussen gemeenten, tussen gemeenten op de 
wal en op de eilanden, maar ook de ontwikkelingen in de Waddenzee zijn 
verschillend. De vraag is hoe om te gaan met deze verschillen. We hebben dit 
proberen op te lossen door de barometer zoveel mogelijk bottom up op te 
bouwen. Daardoor zijn we in staat met behulp van kaartjes, voor zover relevant, 
verschillen in ontwikkeling tussen gemeenten en tussen kombergingsgebieden te 
laten zien.  
   

1.4 Proces 

Zoals al eerder aangegeven hechten Telos en Imsa veel belang aan 
communicatie en inbreng van stakeholders bij de ontwikkeling van de 
Waddenbarometer. Het idee van de Waddenbarometer is voor de eerste publiek 
gelanceerd in Engwierum op 26 maart 2014 tijdens een Imsa bijeenkomst in het 
kader van 10 jaar na Win-Win en het Wad en de Commissie Meijer. Hierbij waren 
een groot aantal stakeholders en gebruikers aanwezig. Tijdens de 
Waddenfondsdag 2014, die op 13 november 2014 plaatsvond in Harlingen, is het 
idee van een Waddenbarometer en de eerste voorlopige resultaten 
gepresenteerd aan een zeer groot aantal bestuurlijk betrokkenen. Op 10 
december 2014 tenslotte zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd tijdens het 
13de symposium van de Waddenacademie en heeft over de methode en 
voorlopige resultaten een eerste wetenschappelijke debat. plaatsgevonden. In de 
eerste helft van 2015 zal het gesprek vervolgd worden, zo is de bedoeling, met in 
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eerste instantie het politieke veld (Dagelijks en Algemeen Bestuur van het 
Waddenfonds). 
 
In de periode maart-augustus 2014 hebben een aantal gesprekken 
plaatsgevonden met stakeholders en experts met als doel enerzijds het idee van 
de Waddenbarometer voor het voetlicht te brengen en anderzijds om inhoudelijke 
input te krijgen voor de doelenboom en de te ontwikkelen indicatorenset. (Bijlage 
1 geeft een overzicht met wie allemaal gesproken is.) Voor het bepalen van de 
doelen hebben we op basis van een documentenanalyse een eerste opzet 
gemaakt hoe de doelenboom voor de Waddenbarometer er uit zou kunnen zien. 
Deze vormde vervolgens input voor de gesprekken. Vlak na de zomer 2014 
hebben we de doelenboom vastgezet en bepaald welke indicatoren we in het 
prototype van de Waddenbarometer gaan gebruiken. Het vaststellen van de 
indicatorenset is gebeurd in overleg met de Waddenacademie.  
 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 is een methodologiehoofdstuk. Hierin wordt de Telos methode om 
duurzame ontwikkeling te meten beschreven. In dit hoofdstuk wordt ook 
aangegeven welke visiedocumenten gebruikt zijn voor het bepalen van de 
duurzaamheidsdoelen van het Waddengebied. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 
komen vervolgens de drie kapitalen aan bod. Deze hoofdstukken hebben allen 
een zelfde opbouw. In de inleiding van het hoofdstuk vindt eerst een beknopte 
theoretische reflectie plaats op het betreffende kapitaal. Deze theoretische 
reflectie is vooral bedoeld om te kunnen onderbouwen uit welke voorraden ieder 
kapitaal bestaat. Vervolgens wordt per voorraad concreet aangegeven welke de 
lange termijn duurzaamheidsdoelen zijn die we hanteren, welke indicatoren we 
hebben gebruikt om de mate van doelrealisatie te meten en worden de 
belangrijkste bevindingen beschreven. Per voorraad worden een of meerdere 
kaartjes getoond om te laten zien of er sprake is van verschillen binnen het 
waddengebied. Het rapport wordt afgesloten met een concluderend hoofdstuk 
waarin we balans opmaken en waarin we de geaggregeerde resultaten 
presenteren. 
 
Het hoofdrapport wordt vergezeld van twee aparte bijlagen. De eerste bevat de 
factsheets met bijbehorend kaartmateriaal. De tweede bijlage bevat een reflectie 
op of zo men wil SWOT van het indicatorensysteem zoals we dat ontwikkeld 
hebben voor de Waddenbarometer. 
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2 De Telos methode 

2.1 Definiëring van duurzame ontwikkeling 

Er bestaan vele definities over wat duurzame ontwikkeling is. In het hedendaagse 
denken over duurzame ontwikkeling wordt meestal gerefereerd aan het werk van 
de commissie-Brundtland, de World Commission on Environment and 
Development, die in 1987 het rapport Our Common Future publiceerde. Daarin 
wordt duurzame ontwikkeling als volgt omschreven:  
 
‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de 
huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties 
om in hun behoeften te kunnen voorzien te beperken.’ 
 
Centraal in deze definitie staat de mens of, beter gezegd, de behoeften van de 
mens. Telos volgt de commissie-Brundtland in haar definitie van het begrip duur-
zame ontwikkeling.9 Het betreft echter een zeer algemene omschrijving. Rotmans 
(2001) formuleert het als volgt: “De [Brundtland] definitie is normatief omdat er 
gesteld wordt dat toekomstige generaties minstens dezelfde mogelijkheden 
moeten hebben om in hun behoeften te voorzien, iets wat overigens niet 
vanzelfsprekend is. Ook is de definitie subjectief of waarde gebonden omdat een 
inschatting gegeven moet worden van wat de behoeften zijn, en hoe kan worden 
voorzien in de behoeften van de toekomstige generaties. De definitie is tevens 
ambigu omdat de toekomstige behoeften worden bepaald door zowel sociaal-
culturele, economische als ecologische ontwikkelingen die op verschillende 
manieren kunnen worden gewogen.” Om het begrip verder te kunnen 
operationaliseren maken we gebruik van een zogeheten driekapitalenmodel 
waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen het economische, ecologische en 
sociaal-culturele kapitaal. Dit driekapitalenmodel is in het denken over duurzame 
ontwikkeling vrij algemeen geaccepteerd (Serageldin1996; Spangenberg 1998; 
SFSO 2002; Grosskurth 2005; RIVM 2004), hoewel sommige auteurs een 
onderscheid prefereren tussen twee kapitalen: menselijk en natuurlijk 
welzijn (Gibson 2001; Prescott-Allen 2001). Anderen hebben juist de voorkeur 
voor vier kapitalen, waarbij het door mensen geproduceerd kapitaal (gebouwen, 
machines, infrastructuur) een separate categorie vormt (Ekins 1992, Gaiabooks, 
Wealth Beyond Measure: Atlas of New Economics). 

_______________________________________________________________________________________________ 
9 Telos kiest hiermee voor een antropocentrische invulling van het durzaamheidsbegrip, de behoeften van de mens 
staan centraal, en niet voor een fysiocentrische benadering die de draagkracht van de natuur centraal stelt. 
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Volgens Telos kan duurzame ontwikkeling worden opgevat als een ontwikkelings-
proces gericht op het bevorderen van een evenwichtige groei (in balans) van de 
veerkracht en kwaliteit van de natuur (het ecologisch kapitaal), van het lichame-
lijke en geestelijke welzijn van mensen (het sociaal-cultureel kapitaal) en een 
gezonde economische ontwikkeling (het economisch kapitaal). Om te kunnen 
spreken van duurzame ontwikkeling moet in het verlengde van de gedachtegang 
van de commissie-Brundtland worden voldaan aan drie eisen: 
 
 Er moet sprake zijn van het gelijktijdig verbeteren van het economische, 

ecologische en het sociaal-culturele kapitaal. Verbetering van het ene kapitaal 
mag niet ten koste gaan van één of beide andere kapitalen.10 
 

 De ontwikkeling moet houdbaar zijn over generaties heen: er mag geen 
afwenteling in de tijd plaatsvinden. 
 

 De ontwikkeling moet ook houdbaar zijn op mondiaal niveau of, anders 
geformuleerd: er mag geen afwenteling in de ruimte plaatsvinden. Onze 
ontwikkeling mag niet ten koste gaan van die in andere gebieden en andere 
landen. 

 
Met deze integrale benadering kiest Telos nadrukkelijk voor een breed perspectief 
op duurzame ontwikkeling. Het begrip heeft zowel een strategische dimensie (de 
langere termijn), als een normatieve dimensie (verantwoordelijkheid voor andere 
schaalniveaus en toekomstige generaties). 
 

2.2 Het meetinstrument: de duurzaamheidbalans 

2.2.1 Begrippen 
Om duurzame ontwikkeling te kunnen meten heeft Telos de duurzaamheidbalans 
ontwikkeld. Deze meetmethode ligt ook ten grondslag aan de Waddenbarometer. 
In feite is de Waddenbarometer een duurzaamheidbalans voor het 
Waddengebied. In een duurzaamheidbalans brengen we de belangrijkste 
indicatoren voor de ontwikkeling van een gebied (het Waddengebied) samen. Dat 
doen we door de kapitalen te ontleden in voorraden, eisen en indicatoren en hun 
normen. In het onderstaande schema worden deze begrippen kort toegelicht.  
 

  

_______________________________________________________________________________________________ 
10 Telos kiest hiermee expliciet voor een sterke invulling van het begrip duurzaamheid. Sterke duurzaamheid wil dus 
zeggen dat er geen afwenteling tussen de kapitalen mag plaatsvinden. Het ene kapitaal mag dus niet groeien ten kost 
van het andere. Zwakke duurzaamheid sluit (tijdelijke) groei van het ene kapitaal ten opzichte van het andere niet uit, 
mits per saldo de optelsom van de kapitalen minimaal gelijk blijft. Vooral in tijden van economische recessie is de 
verleiding groot om de economie kost wat kost draaiende te houden ten koste van bijvoorbeeld het milieu. 
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Tabel 1  De relevante begrippen uit de Waddenbarometer 

Begrip Omschrijving 
Kapitaal De drie essentiële delen, subsystemen van het totale  

maatschappelijke systeem: ecologie, sociaal-cultureel en  
economie. 

Voorraad De essentiële elementen die samen de kwaliteit en  
kwantiteit van een kapitaal bepalen. 

Eisen De langetermijndoelen die geformuleerd worden voor de  
ontwikkeling van een voorraad. 

Indicatoren Graadmeters waarmee de eisen kunnen worden  
geoperationaliseerd. 

Normen Normatief vastgestelde maatstaven met behulp waarvan  
we de score van indicatoren beoordelen. 

 
2.2.2 Kapitalen en voorraden 

De term kapitaal kan enigszins verwarrend zijn. We bedoelen daarmee 
nadrukkelijk niet kapitaal in financiële of monetaire zin. Om het begrip kapitaal te 
vermijden wordt in de literatuur daarom ook wel gesproken over de drie domeinen 
of de drie pilaren van duurzame ontwikkeling (Grosskurth 2005; Gibson 2006). 
Ieder kapitaal is vervolgens opgebouwd uit een aantal voorraden. Voorraden 
worden gedefinieerd als ‘de essentiële elementen die samen de functie, kwaliteit 
en kwantiteit van het kapitaal bepalen.’ In de systeemdynamica worden aan 
voorraden vaak uitsluitend kwantitatieve aspecten toegekend. In de benadering 
die Telos hanteert kunnen de voorraden echter ook functionele, kwalitatieve en 
ruimtelijke aspecten omvatten (kwaliteit van oppervlaktewater, het oppervlak aan 
natuurgebied, of bedrijventerrein. Ze kunnen zowel structurele kenmerken 
omvatten (institutionele aspecten van gezondheidszorg en onderwijs), maar ook 
op het niveau van individuele actoren spelen (attitudes, (on)gezond gedrag, etc.). 
Op deze wijze gedefinieerd en opgevat vertonen de voorraden overeenkomsten 
met het denken in soft-systems (Checkland 1990), en met de ‘system orientators’ 
van Bossel (Bossel 1999). De voorraden worden afgeleid uit wetenschappelijk 
theoretische overwegingen. Ze dienen gezamenlijk een zo goed mogelijk 
beschrijving te geven van het kapitaal waar ze onderdeel van uitmaken. 
Onderstaande tabel geeft voor de Waddenbarometer een overzicht van de 
voorraden per kapitaal. In de toelichting bij de verschillende kapitalen in de 
volgende hoofdstukken wordt wat dieper ingegaan op de indeling van de 
verschillende kapitalen in voorraden. 
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Tabel 2 Indeling van de Waddenbarometer naar kapitalen en voorraden 

 
2.2.3 Eisen en doelen 

De eisen of lange termijn doelen vormen uiteindelijk de kern van de 
Waddenbarometer. Ze verwoorden eigenlijk de lange termijn 
duurzaamheidambities van het Waddengebied, de gemeenschappelijke droom 
(stip op de horizon). Het Waddenfonds definieert in algemene zin 4 hoofddoelen 
voor het Nederlandse Waddengebied: 
a. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het 

Waddengebied. 
b. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke 

rijkdom van de Waddenzee. 
c. Een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied, dan wel 

gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame 
energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied. 

d. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het 
Waddengebied. 

De eisen/doelen zoals we die in de Waddenbarometer gebruiken zijn een verdere 
verbijzondering van deze algemene doelen en zijn ontleend aan een groot aantal 
nationale en internationale beleidsdocumenten: 
 Trilaterale Waddenzee samenwerking (1982); 12 
 Vogelrichtlijn (1979): richtlijn van de Europese Unie waarin aangegeven wordt 

welke vogels beschermd moeten worden door de lidstaten. Deze bevat een 
lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten en 
voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten speciale 
BeschermingsZones (Vogelrichtlijngebieden) worden aangewezen. De 
Waddenzee en het grootste deel van het omringende gebied behoort hiertoe. 

_______________________________________________________________________________________________ 
11 Delen van ecosystemen zijn ook in andere voorraden terug te vinden. In deze voorraad worden de ecosystemen 
gewaardeerd aan de hand van de natuurpuntensystematiek (zie hoofdstuk 5) 
12 Sinds 1978 werken Nederland, Duitsland en Denenmarken samen om de Waddenzee als een ecologische entiteit te 
beschermen. De samenwerking is gebaseerd op de “Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea”, die voor 
het eerst in 1982 is ondertekend en in 2010 vernieuwd. De gezamenlijke verklaring is een intentieverklaring. 

Ecologie Economie Sociaal-cultureel 
Landbodem Arbeid Sociale participatie  
Zeebodem Economische prestaties Politieke Participatie 
Grondwater Toerisme en havens Kunst en cultuur 
Oppervlaktewater Landbouw en visserij Gezondheid 
Zeewater Ruimte en Infrastructuur Veiligheid 
Lucht Energie en grondstoffen Wonen en woonomgeving 
Landschap  Onderwijs 
Ecosystemen 11   
Leefgebieden op land   
Litorale en sublitorale 
leefgebieden 

  

Biodiversiteit   
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 Habitat Richtlijn (1992): richtlijn van de Europese Unie waarin aangegeven 
wordt welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor soorten, habitats) 
beschermd moeten worden door de lidstaten. 

 KaderRichtlijn Water (KRW): Europese richtlijn die voorschrijft dat de 
waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet 
voldoen. 

 OSPAR verdrag (1998): het Verdrag inzake de bescherming van het mariene 
milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan" 

 Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee (2007) bevat de 
hoofdlijnen van het Rijksbeleid voor de Waddenzee. 

 ‘Wadden van Allure’ (2013): de gezamenlijke Waddenvisie van de provincies 
Fryslân, Groningen en Noord-Holland 

 ‘Programma Naar een Rijke Waddenzee’ waarin een gezamenlijk streefbeeld 
is geformuleerd door rijks- en regionale overheden, gebruikers en 
natuurorganisaties voor een Rijke Zee in 2030; 

 Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds voor de periode 2014-2017 

Voor iedere voorraad in de Waddenbarometer wordt aangegeven welke doelen 
we gebruiken. 
 

2.2.4 Indicatoren 
Met behulp van de indicatoren wordt vervolgens met behulp van statistische data 
gemeten of de Waddenregio er in slaagt haar ambities ook waar te maken. Hoe 
ver staat de Waddenregio af van doelrealisatie? Aan de gebruikte indicatoren is 
op voorhand een aantal eisen gesteld. Ze moeten: 
 iets zeggen over de mate van doelbereik; 
 zo eenvoudig mogelijk en herkenbaar zijn; 
 uit betrouwbare bronnen komen; 
 reproduceerbaar zijn zodat ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt 

kunnen worden; 
 vergelijkingen met de ontwikkelingen elders mogelijk maken; 
 zoveel komen uit bronnen die al in de Waddenregio worden gebruikt 

(WaLTER, Waddenseaforum, Sovon, PBL etc.). 
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Figuur 2 De samenhang tussen kapitalen, voorraden en indicatoren 

 
 

2.2.5 Normering: streef- en grenswaarden 
Voor iedere indicator is een meet- of waarderingsschaal opgesteld. Deze 
meetschaal bestaat uit normatief vastgestelde maatstaven die een nul- en een 
streefwaarde kennen met daartussen gelegen grenswaarden. In de 
Waddenbarometer wordt deze klassenindeling op de volgende manier zichtbaar 
gemaakt. 
 
Figuur 3 Klassen- en kleurenindeling: streef- en grenswaarden 
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Het bepalen van de grenswaarden en streefwaarden is een onderdeel in de 
Telos-methode dat veel discussie oplevert, wat ook precies onze bedoeling is.  
Voor elke indicator wordt eerst vastgesteld welke waarde de indicator op een 
bepaald moment in de tijd heeft. Vervolgens wordt deze waarde ‘beoordeeld’ of 
‘genormeerd’. Deze beoordeling vindt plaats op basis van normatief vastgestelde 
maatstaven die een nul en een streefwaarde kennen met daartussen gelegen 
grenswaarden. Bij het beoordelen van de scores wordt geen rekening gehouden 
met de mogelijke samenhang van verschillende indicatoren. De 
Waddenbarometer laat deze samenhang niet zien en ieder streefdoel dat met de 
indicator wordt beoogd staat op zichzelf. Al deze streefdoelen dienen uiteindelijk 
dus bereikt te worden. De meest negatieve (onduurzame) waarde die kan 
voorkomen, wordt gevormd door het middelpunt van de cirkel; slechter kan niet. 
Daartegenover staat de streefwaarde aan de buitenste rand van de cirkel. Het is 
de waarde waaraan de indicator moet voldoen wil er sprake zijn van 
duurzaamheid: richtpunt voor de toekomst, analoog aan Blochs ‘Prinzipe der 
Hoffnung’. Nadeel hiervan is dat deze situatie waarschijnlijk nooit bereikt zal 
worden en al zeker niet gelijktijdig met het bereiken van de ideale score van de 
andere indicatoren. Dat maakt ze in veel gevallen weinig of minder aansprekend 
voor bestuurders en beleidsmakers. Voor hen zijn de tussenliggende 
grenswaarden vaak veel belangrijker. De overgang tussen rood en oranje 
markeert de grens waarbij sprake is van directe schade en direct ingrijpen 
noodzakelijk is. De grens tussen oranje en groen geeft aan dat de ontwikkeling op 
de korte termijn de extra aandacht vraagt. De grens tussen groen en goud is 
veelal het lange termijn doel. Vaak zijn de ambities zeer abstract en algemeen 
geformuleerd en weinig concreet. Door concrete en meetbare streefwaarden te 
formuleren wordt het debat gefaciliteerd en vergemakkelijkt om antwoorden te 
vinden op de vraag wanneer men op een bepaald beleidsterrein nu daadwerkelijk 
tevreden is en wanneer men zich zorgen zou moeten gaan maken. Zo is 
bijvoorbeeld in het Nationale Energieakkoord als streefdoel geformuleerd dat in 
2020 van het Nederlandse finale energieverbruik 14% duurzaam opgewekt dient 
te zijn. Vertaald naar het ‘kleurenschema’ van Telos zou deze 14% gezien kunnen 
worden als de grenswaarde tussen het oranje (zorgelijke) en het groene 
(acceptabele) niveau. 
 
Ook voor de Waddenbarometer geldt dat streefwaarden (en in mindere mate 
grenswaarden) voor indicatoren vaak ontbreken. Doelen/idealen, voor zover ze al 
geformuleerd zijn, zijn veelal abstract (daarom zijn het ook idealen) en heel vaak 
niet (daadwerkelijk) geconcretiseerd en geoperationaliseerd. Telos heeft daarom, 
mede op basis van haar langjarige ervaring met deze vorm van monitoring, zelf 
de normering ter hand genomen. Daarbij is gestreefd naar een zo objectief 
mogelijke normering. Om dit te realiseren is de volgende voorkeursvolgorde 
gehanteerd. Bij voorkeur worden normen gebruikt die herleidbaar zijn naar 
wetenschappelijk literatuur. Helaas zijn dergelijke normen nauwelijks voorhanden. 
Vervolgens is gekeken of wetenschappers normatieve uitspraken gedaan hebben 
over maximaal toelaatbare risico’s (MTR) en verwaarloosbare risico’s (VR). Deze 
zijn vaak terug te vinden in beleidsstudies en mogelijk vastgelegd in 
beleidsnormen en doelen. Als ook dat geen soelaas biedt worden de 
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streefwaarden gebaseerd op ontwikkelingen in de tijd en/of geografische 
vergelijkingen. In een aantal gevallen is als laatste optie gekozen voor expert 
judgement. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat er vaak wel 
maatschappelijke consensus bestaat over de gewenste richting van een bepaalde 
ontwikkeling (toename of juist afname) maar dat het ondersteunend 
cijfermateriaal ontbreekt.  
 
Kijkend naar de gehanteerde normeringen in de Waddenbarometer kan het 
volgende worden geconcludeerd: in het ecologisch kapitaal treffen we de meeste 
beleids- en wettelijke normen aan. In het economisch kapitaal, maar ook in het 
sociaal-culturele kapitaal is vooral gebruik gemaakt van vergelijkingen gemaakt 
op basis van geografische verschillen tussen gemeenten/COROP-regio’s. Dit 
hangt samen met het feit dat een deel van de indicatoren gehaald is uit de door 
Telos ontwikkelde Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014 (Zoeteman e.a., 
2014). 
 

2.2.6 Aggregatie van gemeentegegevens 
De Waddenbarometer is voor een groot aantal indicatoren opgebouwd uit 
gegevens die beschikbaar zijn op gemeenteniveau. Om een score voor het totale 
Waddengebied te berekenen zijn deze gegevens geaggregeerd met behulp van 
de bevolkingsomvang of oppervlakte (CBS Statline) of als de totaalsom van alle 
gemeenten. In het sociaal-cultureel en het economisch kapitaal is vooral gebruik 
gemaakt van bevolkingsomvang, terwijl in het ecologisch kapitaal meestal een 
oppervlaktemaat is gebruikt. In het economisch kapitaal zijn een aantal 
indicatoren alleen beschikbaar op het niveau van COROP-gebieden of 
landbouwgebieden. Bij deze gegevens heeft ook aggregatie plaatsgevonden op 
een vergelijkbare manier als bij de gemeenten. In het ecologisch kapitaal zijn 
naast gegevens op het niveau van gemeenten ook gegevens van 
kombergingsgebieden gebruikt. De aggregatie van deze gegevens heeft ook 
plaatsgevonden aan de hand van oppervlaktematen. 
Waar mogelijk en interessant zijn de gegevens per gemeente (of andere 
gebieden) weergegeven in kaartjes (zie het rapport met factsheets voor kaartjes 
van meerdere indicatoren). Bij deze kaartjes geldt steeds: hoe donkerder de kleur 
hoe beter de score op die indicator. 
 

2.2.7 Van indicatorscore, naar voorraadscore naar kapitaalscore: gewichten 
Niet iedere indicator is even belangrijk. Daarom heeft iedere indicator een eigen 
gewicht. Het belang of gewicht van een indicator komt tot uitdrukking in de 
hoekpunt die ze innemen in de taartdiagrammen: hoe belangrijker de indicator, 
hoe groter het gewicht en daarmee hoe groter de hoek. De straal van de taart-
punt, de mate waarin de taartpunt ook daadwerkelijk gevuld wordt, geeft ver-
volgens de feitelijke gemeten waarde aan. Hoe groter de straal, hoe beter de 
score. Of anders geformuleerd: hoe meer de taartpunt is gevuld hoe beter het 
resultaat. Met een pijltje wordt, indien mogelijk, de verandering van de indicator 
ten opzichte van de situatie van ongeveer 4 jaar geleden weergegeven (een 
overzicht van de waarden en jaartallen is gegeven in bijlage 3). Een pijltje naar 
buiten duidt op een verbetering en een pijltje naar binnen op een verslechtering. 
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Figuur 4  Voorbeeld cirkeldiagram 

 
 
De optelsom van de voorraden binnen een kapitaal bepaalt vervolgens de score 
van het kapitaal. In bijlage 2 wordt uitgelegd hoe het ‘optellen’ in zijn werk gaat. 
 
Figuur 5 Samenhang tussen kapitalen, voorraden en indicatoren 
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3 Ecologisch kapitaal 

3.1 Inleiding 

Binnen het ecologisch kapitaal van de Waddenbarometer beschouwen we primair 
het functioneren van de Waddenzee en het omliggende land als ecosysteem 
(voor de begrenzing zie hoofdstuk 1). Onder een ecosysteem verstaan we de 
eenheid van biologische organisatie bestaande uit alle organismen in een 
gegeven gebied (de populatie) die interacteren met de fysieke omgeving zodanig 
dat de stroom van energie leidt tot een karakteristieke trofische structuur en 
materiaalkringlopen in het systeem (Odum, 1969). Belangrijk in deze definitie is 
dat een ecosysteem bestaat uit zowel biotische elementen (de levende 
organismen) als abiotische elementen (energie- en materiaalstromen) en de 
onderlinge interacties. Dit levert een eerste indeling op voor de benoeming van de 
voorraden. 
 
In de natuurlijke ontwikkeling van een ecosysteem wordt door middel van 
fotosynthese zo veel mogelijk biomassa gecumuleerd met het oog op de 
beschikbare energie. Een stabiele situatie wordt bereikt als deze maximale 
biomassa in een gesloten materiaalkringloop wordt behouden. De kringloop wordt 
in stand gehouden door het evenwicht in primaire productie (fotosynthese), 
consumptie en afbraak door de organismen binnen het ecosysteem (het 
voedselweb). Kenmerkend voor een stabiel en volwassen ecosysteem dat een 
groot en gevarieerd aantal soorten voorkomt. Door de diversiteit aan soorten kent 
het stabiele ecosysteem een grote flexibiliteit en is daarmee in staat zichzelf in 
stand te houden (Odum, 1969). 
 
In een dynamisch systeem als de Waddenzee wordt, als gevolg van voortdurende 
verstoringen door de getijdenwerking, nooit een volwassen stadium van het 
ecosysteem bereikt. Deze situatie geeft kansen aan soorten die specifiek zijn 
aangepast aan de wisselende omstandigheden en die minder ontwikkel 
mogelijkheden hebben in stabiele en volwassen ecosystemen. Dit maakt dat de 
Waddenzee een unieke soortensamenstelling heeft (Baptist, Dankers, & Smit, 
2007). Hoewel het ecosysteem van de Waddenzee niet tot wasdom komt, kent 
het ecosysteem wel enige vorm van stabiliteit en gesloten materiaalkringloop. 
Door de voortdurende dynamiek kunnen leefgebieden (tijdelijk) verdwijnen, maar 
elders zullen ze weer ontstaan. De stoffen die worden opgebouwd in het systeem 
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blijven ook voor een groot gedeelte beschikbaar voor de organismen in het 
systeem. Een eventueel tekort of overschot wordt aangevuld door middel van 
stromingen of komt ten goede aan andere ecosystemen (Smith, & Smith, 2006). 
 
Ingrepen kunnen de stabiliteit van het ecosysteem verstoren en, waardoor deze in 
een andere toestand komen (Walker, & Meyers, 2004). De ingrepen kunnen van 
natuurlijke oorsprong zijn (bijvoorbeeld branden of overstromingen) of een 
menselijke oorzaak hebben. Veel ingrepen verstoren de gesloten kringlopen in 
een ecosysteem. Hierdoor zullen bepaalde stoffen in het systeem cumuleren of 
aan de voorraad worden onttrokken. Een te grote accumulatie van stoffen, wordt 
verontreiniging genoemd. Het kan hierbij zowel gaan om een te veel aan stoffen 
die van natura in het systeem voorkomen als het introduceren van verbindingen 
die niet in het systeem thuis horen. In het geval er te veel stoffen aan het systeem 
worden onttrokken spreken we van uitputting. Een andere vorm van verstoring 
van ecosystemen wordt aantasting genoemd. Hierbij wordt de fysieke plek van 
het ecosysteem dusdanig veranderd zodat vestiging of migratie niet meer 
mogelijk is (Boersema, Copius Peereboom, & Groot, 1989). Binnen een 
duurzame ontwikkeling van het ecologisch kapitaal wordt ernaar gestreefd 
ecosystemen niet in hun functioneren aan te tasten. 
 
Door te kijken naar het functioneren van het ecosysteem zetten we de intrinsieke 
waarde van het ecologisch systeem voorop. Ecosystemen leveren echter ook 
functies ten gunste van de behoeftevervulling van de mens (excentrieke waarde). 
Binnen deze zogenaamde ecosysteemdiensten zijn een aantal functies te 
onderscheiden (De Groot, Wilson, & Boumans, 2002): 
 regulatiefunctie: het in stand houden van abiotische levensvoorwaarden; 
 habitatfunctie: het bieden van rust- en voortplantingsgebieden; 
 productiefunctie: het aanmaken van voedsel en andere nuttige materialen; 
 informatiefunctie: het bieden van belevingsmogelijkheden. 
Op basis van deze functies van ecosystemen wordt een verdere indeling in 
voorraden gemaakt. 
 
De regulatiefunctie betreft het vermogen van ecosystemen om bodem, water en 
lucht te zuiveren van verontreinigende stoffen en voor het leven essentiële stoffen 
in de kringloop te houden (Groot, e.a., 2002). Dit ‘leveren’ van schone bodem, 
water en lucht komt overeen met de klassieke indeling van milieucompartimenten 
in de milieukunde (Boersema, e.a., 1989). Deze indeling, in bodem, water en 
lucht, hebben we dan ook gebruikt voor het bepalen van de voorraden. In het 
Waddengebied maken we daarbij een duidelijk onderscheid in de bodem- en 
watersystemen op land en in zee. Dit doen we omdat de kwaliteitsaspecten in 
deze twee systemen sterk van elkaar kunnen verschillen. Binnen het 
compartiment water maken we daarnaast onderscheid tussen oppervlaktewater 
en grondwater. 
 
In het Waddengebied is de habitatfunctie zeer belangrijk. Een aantal vogelsoorten 
bijvoorbeeld is voor een groot deel afhankelijk van de Waddenzee als trek-, 
overwinterings- of broedgebied (Jeugd, e.a., 2014). Voor vissen speelt de 
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(relatieve) luwte van de Waddenzee een belangrijke rol voor de functie van 
kinderkamer. Het leven van een zeehond speelt zich zelfs voor een groot deel af 
in dit intergetijdengebied (Baptist, e.a., 2007). De habitatfunctie is in de 
Waddenbarometer op verschillende manieren uitgewerkt. Voor een deel is 
gebruik gemaakt van de natuurpuntensystematiek (Gaalen, e.a., 2014; Sijtsma, 
e.a., 2009) voor het in kaart brengen van de ecologische waarde van het gebied 
(zie bijlage 4 voor meer uitleg over deze methodiek)13. Daarnaast is de 
ecologische kwaliteit bepaald aan de hand van specifieke en beschermde 
leefgebieden op land en in zee en het voorkomen van soorten gerelateerd aan de 
draagkracht van het gebied. 
 
De productiefunctie van het ecosysteem komt niet terug in het ecologisch kapitaal 
van de Waddenbarometer. Dit komt omdat de ‘materialen’ die voortkomen uit de 
productiefunctie verhandeld worden in het economisch systeem. Een aantal 
voorraden in het economisch kapitaal van de Waddenbarometer bevatten wel 
aspecten van de productiefunctie, bijvoorbeeld in de economische structuur van 
de landbouw en visserij en de voorraad energie en grondstoffen. 
 
Door de informatiefunctie van het ecosysteem krijgt het ecosysteem een 
belevingswaarde voor de mens. Dit komt vooral tot uiting in recreatie, maar ook 
bijvoorbeeld in kennis over de natuur (Groot, e.a., 2002). De informatiefunctie van 
het ecosysteem komt terug in de voorraad landschap in de vorm van de inrichting 
en beleving van het landschap. In deze voorraad worden ook aspecten 
meegenomen die de informatiefunctie van het landschap aantasten, bijvoorbeeld 
door geluidhinder of bebouwing. Het gebruik van ecosystemen in de vorm van 
recreatie komt ook terug in het economisch kapitaal en in de vorm van cultureel 
erfgoed in het sociaal-cultureel kapitaal. 
 
Hoewel we in de Waddenbarometer uitgaan van het ecosysteem worden de 
voorraden en de indicatoren hierin als aparte elementen beschouwd. De causale 
verbanden en terugkoppelingen tussen de indicatoren en voorraden zijn hierdoor 
niet zichtbaar. Wel zullen de systeemrelaties impliciet tot uiting komen doordat de 
verandering van de waarde één indicator ook kan leiden tot de veranderingen in 
de waarde van andere indicatoren. Hiervoor is gekozen omdat op het niveau 
waarop de Waddenbarometer duurzame ontwikkeling meet er te weinig kennis 
over de onderlinge relaties tussen alle indicatoren. 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
13 De natuurpunten voor de Waddenzee zijn in het kader van de Waddenbarometer berekend door Rik Wortelboer 
(Deltares) in opdracht van Telos en de Rijksuniversiteit Groningen. 
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3.2 Landbodem 

De kwaliteit van de bodem heeft betrekking op de bovenste grondlaag waarin 
menselijke en biologische processen plaatsvinden. Door verontreinigingen van 
deze grondlaag kunnen deze processen verstoord raken. De kwaliteit van de 
bodem hangt af van de grondsoort ter plaatse, waardoor er niet gesproken kan 
worden over een gemiddelde bodemkwaliteit. De bodemkwaliteit is in de 
Waddenbarometer gemeten aan de hand van het voorkomen van 
verontreinigende stoffen in het grondwater van de bovenste grondlaag. 

 
Eisen 
 De bodem is gezond/schoon 

 
Bevindingen 
De kwaliteit van de landbodem in het Waddengebied is vergeleken met de 
normen uit de Kaderrichtlijn Water van goede kwaliteit. Deze normen zijn relatief 
streng. Wel moet worden opgemerkt dat de beoordeling heeft plaatsgevonden op 
basis van slechts vier meetpunten. De verzilting van de bodem is wel een 
probleem en neemt ook toe als gevolg van de binnendringing van zout zeewater. 
Voor de verontreiniging van de bodem met bestrijdingsmiddelen kan er nog geen 
indicator worden bepaald. 
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3.3 Zeebodem 

De bodem van de Waddenzee is sterk onderhevig aan het dynamische systeem 
van zeestromingen en getijdenbewegingen. De dynamiek zorgt voor een grote 
verscheidenheid aan bodemdiepten en dit biedt mogelijkheden voor een 
diversiteit aan bodemleven en voedsel- en rustgebieden. Het dynamische 
systeem is, op een aantal grote historische ingrepen na, voor een groot deel nog 
natuurlijk. Wel zijn er ingrepen die de structuur en de draagkracht van de bodem 
kunnen aantasten. Ook kan de functie van de bodem worden verminderd door 
aanwezige verontreinigingen. 
 

Eisen 
 De verstoring van de bodem is zodanig beperkt dat ongestoorde natuurlijke 

ontwikkeling  van mosselbanken en zeegrasvelden kan plaatsvinden. 
 Bodemdalingsnelheid als gevolg van delfstofwinning moet kunnen worden 

bijgehouden door natuurlijke aanvoer van sediment. 
 De bodem is gezond/schoon. 

 
Bevindingen 
De ingrepen op de structuur van de bodem worden beperkt door het afsluiten van 
gebieden voor de visserij. Dit gebeurt op basis van min of meer vrijwillige 
afspraken, maar betreft op dit moment een aanzienlijk deel van de Waddenzee. 
De taakstelling voor zandsuppletie bij de Waddeneilanden moet nog voor geen 
groot deel worden uitgevoerd. Voor bodemdaling is de indicator nog niet ingevuld. 
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3.4 Grondwater 

Grondwater wordt door drinkwaterbedrijven, industrie en de landbouw gebruikt als 
drink- en beregeningswater. Een belangrijke reden waarom grondwater veel 
gebruikt wordt is dat dit water over het algemeen zuiver is. Verontreinigingen in dit 
water kunnen de functie van het water aantasten of in ieder geval vragen om 
extra zuiveringsstappen voordat het gebruikt kan worden. In deze voorraad wordt 
de kwaliteit van het grondwater in diepere grondlagen (tussen ongeveer 10 en 70 
meter) beschouwd. 
 

Eisen 
 Het grondwater is schoon, van goede kwaliteit. 
 Duurzame zoetwatervoorziening is gegarandeerd. 

 
Bevindingen 
Het grondwater in het Waddengebied is, in vergelijking met de normen uit de 
Kaderrichtlijn water, vrijwel niet vervuild met verontreinigende stoffen. Wel is het 
grondwater op diverse plekken verzilt als gevolg van de druk van zeewater. Voor 
de verontreiniging met bestrijdingsmiddelen zijn geen gegevens beschikbaar. 
Hetzelfde geldt voor het gebruik en de winning van drinkwater. 
 
 
  



  Prototype duurzaamheidmeting van het Waddengebied 

29 

Deze pagina is met opzet leeg gelaten 
  



  Ecologisch kapitaal 

30 

3.5 Oppervlaktewater 

Onder oppervlaktewater wordt verstaan dat deel van de bodem dat (in principe) 
bedekt is met water. We onderscheiden stromende wateren zoals rivieren en 
beken en stilstaande wateren zoals meren, kanalen, sloten en vennen. Het 
oppervlaktewater wordt door de mens gebruikt in de landbouw en voor recreatie 
en transport. Daarnaast biedt het oppervlaktewater plaats aan ecosystemen. Door 
verontreinigingen in het oppervlaktewater kunnen ecosystemen en de 
volksgezondheid worden bedreigd. 
 

Eisen 
 Het oppervlaktewater is schoon 
 Er is voldoende ruimte voor waterberging om te kunnen omgaan met 

tekorten (verdroging) en overschotten 
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Bevindingen 
De kwaliteit van het zoete oppervlaktewater scoort slecht bezien door de bril met 
normen van de Kaderrichtlijn Water. Voor specifiek verontreinigende stoffen en, in 
mindere mate, biologische kwaliteit is dit een landelijke beeld. De lage score bij 
chemische kwaliteit wordt vooral veroorzaakt doordat veel waterlichamen in het 
Noord-Hollandse deel van het Waddengebied niet aan de eisen van de KRW 
voldoen. De fysisch chemische kwaliteit is naast het Noord-Hollandse deel ook in 
het Groningse deel van het Waddengebied slecht. 
 
  

Geografische vergelijkingen 
 

 
 

 



  Ecologisch kapitaal 

32 

3.6 Zeewater 

De kwaliteit van het zeewater is van belang voor het goed functioneren van het 
ecosysteem in de Waddenzee. Veranderingen in abiotische factoren (zoals 
voedselaanbod, bodemgesteldheid en temperatuur) bepalen de geschiktheid van 
leefgebieden. Verontreinigingen kunnen worden opgenomen in de voedselketen 
en schade toebrengen aan de organismen. De kwaliteit van het zeewater wordt in 
het kader van de Kaderrichtlijn Water beoordeeld op verschillende aspecten. Voor 
deze beoordeling is het Waddengebied ingedeeld in vier waterlichamen namelijk: 
Waddenzee, Waddenzee vastelandkust, Eems-Dollard overgangswater en Eems-
Dollardkust. 
 

Eisen: 
 De natuurlijke ontwikkeling van geulen en platen (voor zeestromingen, 

zand) wordt niet belemmerd. 
 Het oppervlaktewater is schoon en voldoende doorzichtig. 
 Het voedselweb is in evenwicht. 
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Bevindingen 
De kwaliteit van het zeewater laat een wisselend beeld zien. Aan de 
hydromorfologische eigenschappen van het Waddengebied is, met uitzondering 
van de vastelandkust, weinig veranderd. De biologische kwaliteit is als matig 
beoordeeld, maar voor de Waddenzee is de beoordeling ontoereikend. Voor 
specifieke verontreinigingen voldoet geen van de waterlichamen aan de eisen uit 
de KRW. Ook de fysische chemische kwaliteit van het zeewater is beperkt. Voor 
zwevend stof zijn nog geen gegevens beschikbaar om de indicator in te vullen. 
 
 
 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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3.7 Lucht 

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door emissies die vrijkomen bij vrijwel alle 
menselijke activiteiten. Belangrijke emissiebronnen zijn industrie, verkeer en 
landbouw. Naast de eigen bronnen wordt de luchtkwaliteit in het Waddengebied 
bepaald door emissies in het buitenland en andere provincies. De kwaliteit van de 
lucht heeft invloed op de gezondheid van mensen en de ontwikkeling van de 
natuur. 
 

Eisen 
 De lucht is schoon. 
 Het Waddengebied is klimaatneutraal. 
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Bevindingen 
De kwaliteit van de lucht in de Waddengebied is goed. De concentraties van 
luchtvervuilende stoffen zijn over het algemeen de laagste van Nederland. Dit 
geldt ondanks de zeer goede score niet voor ozon. De concentraties hiervan zijn 
ten opzichte van de vorige eeuw wel sterk verbeterd. Bij stikstofoxiden is een licht 
hogere concentratie op het vaste land zichtbaar. Om te voldoen aan de 
doelstellingen voor het terugdringen van emissies van luchtverontreinigende 
stoffen zoals CO2 en NOx zijn er nog grote inspanningen nodig. Emissies van 
verontreinigende stoffen lopen meer uiteen, de hoogste uitstoot is te vinden in de 
gemeenten met een relatief hoog aandeel industrie. 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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3.8 Landschap 

Het landschap vormt een belangrijke waarde voor het Waddengebied als woon-, 
werk en recreatiegebied. De rust en openheid van het landschap zijn ook 
belangrijk voor de dieren die er leven. Economische activiteiten kunnen het 
landschap aantasten en tot verstoring leiden. 
 

Eisen 
 De identiteit van het landschap moet worden behouden en waar mogelijk 

moet de natuurlijke ontwikkeling worden versterkt. 
 Landschapswaarden (zoals rust, stilte, duisternis en ruimte/openheid) en 

cultuurhistorische waarden zijn van hoge kwaliteit en worden beschermd. 

 
Bevindingen 
Het landschap in het Waddengebied is van goede tot zeer goede kwaliteit. Het 
landschap is zeer weinig verstedelijkt en bestaat voor een groot deel uit natuurlijk 
terrein en grasland. Vooral de Waddeneilanden worden gekenmerkt door een 
groot aandeel aan natuurlijk terrein. Verstoring van het landschap is op de 
Waddeneilanden ook minder dan op het vaste land. De openheid van het 
landschap is zowel vanaf zee als op het land goed, maar staat wel onder druk 
door havenontwikkeling en de plaatsing van windmolens. 
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De openheid van het landschap op zee is vooral in de westelijke Waddenzee te 
vinden, gedeeltelijk omdat deze afstand tussen het vaste land en de eilanden hier 
het grootst is. Geluidbelasting en lichtemissies behoren tot de laagste van 
Nederland. De belevingswaarde van het landschap (uitgedrukt in de Hotspot-
index14) is groot, maar beperkt zich vooral tot de Waddeneilanden en het gebied 
rond het Lauwersmeer. 
 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
14 De Hotspot-index is voor de Waddenbarometer berekend door Michiel Daams (Rijksuniversiteit Groningen). 

Geografische vergelijkingen 
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3.9 Ecosystemen15 

De Waddenzee wordt als intergetijdengebied gekenmerkt door een aantal unieke 
ecosystemen. De steeds wisselende stromingen van water, slib en zand bieden 
plaats aan specifiek daarop aangepaste planten en dieren. Onder andere aan 
deze unieke ecosystemen dankt de Waddenzee haar status van Werelderfgoed. 
De kwaliteit van de ecosystemen is in deze voorraad gemeten aan de hand van 
de Natuurpunten systematiek die is ontwikkeld door het PBL om het effect van 
maatregelen op biodiversiteit te kunnen vaststellen. De methode bouwt voort op 
de eerder ontwikkelde natuurwaarde-indicator van het PBL. De natuurwaarde-
indicator gaat uit van het voorkomen van soortengroepen in een gebied. De 
soortengroepen worden opgebouwd uit het voorkomen van kenmerkende soorten. 
De keuze van indicatorsoorten wordt gemaakt op grond van hun rol en indicatieve 
waarde voor het goed functioneren van het ecosysteem. Per soortgroep worden 
bij voorkeur meerdere soorten worden opgenomen. Natuurpunten worden 
berekend als product van de natuurwaarde-indicator, oppervlakte van het 
ecosysteem en een weegfactor van habitattypen. De weegfactor geeft een 
indicatie van de natuurwaarde van een intact natuurtype en wordt bepaald op 
basis van het potentieel voorkomen van zeldzame en bedreigde kenmerkende 
soorten (zie bijlage 4 voor een verdere uitleg van de methodiek). 
 

Eisen 
 De Waddenzee vervult haar functie als opgroeigebied voor vis, 

pleisterplaats voor trekvogels, voedings- en rustgebied voor wintergasten, 
broedvogels en zoogdieren 

 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
15 Voor de vulling van deze voorraad is speciale dank verschuldigd aan Rick Wortelboer (Deltares) voor zijn 
berekeningen van de natuurpunten voor de Waddenzee. 
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Bevindingen 
De natuurpunten laten zien dat vooral de kwaliteit van de intergetijdegebieden 
achterblijft en ook afneemt. Het diepere water heeft een hogere kwaliteitsscore, 
maar is nog niet optimaal. De meer landgebonden ecosystemen scoren redelijk 
goed. De trend in de natuurpunten van de totale Waddenzee sinds 2000 geeft 
aan dat de ecologische waarde daalt. 
 
 
  

Temporele vergelijking 
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3.10 Leefgebieden op land 

In het kader van de Europese habitatrichtlijn worden leefgebieden en soorten 
beschermd. Per natuurgebied worden specifieke beschermingsdoelstellingen 
opgesteld afhankelijk van de waarde voor de bescherming van natuur en 
biodiversiteit in Europa. Bij de beschermingsdoelstellingen wordt zowel de 
oppervlakte als de kwaliteit van de leefgebieden beschouwd. De doelstelling 
kunnen bestaan uit behoud van de bestaande situatie of uitbreiding van het 
oppervlakte en verbetering van de kwaliteit. In deze voorraad worden de vijf 
leefgebieden beschouwd waarvoor een uitbreidingsdoelstelling is bepaald. 
 

Eisen 
 De natuurlijke dynamiek op de Waddeneilanden wordt zo min mogelijk 

beperkt, zodat nieuwe, jonge duin- en kustgebieden zich kunnen 
ontwikkelen. 

 
Bevindingen 
De huidige waarden voor de indicatoren in deze voorraad zijn gebaseerd op de 
nulmeting voor leefgebieden in Natura 2000 gebieden. Het resultaat geeft daarom 
de nulsituatie weer en niet de ontwikkeling van de leefgebieden. 
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3.11 Litorale en sublitorale leefgebieden (concept) 

In de ecologie van het Waddengebied is voor een groot gedeelte afhankelijk van 
het ondiep water en droogvallende delen. Op deze delen kunnen zich, afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden, specifieke soorten vestigen. Deze soorten 
bieden vervolgens weer leefgebieden of voedsel voor andere soorten. 
 
Deze voorraad is tijdelijk ingevuld. In overleg met de Waddenacademie kunnen 
indicatoren en normeringen nog veranderen. 
 

Eisen 
 Het voedselweg is in evenwicht. 
 Er zijn voldoende voedsel, rust- en voortplantingsgebieden voor 

zoogdieren, vissen en vogels. 
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Bevindingen 
Van de litorale en sublitorale gebieden scoren vooral de direct aan zee 
gerelateerde gebieden slecht tot matig. Deze gebieden zijn sterk onderhevig aan 
verstoringen door economische activiteiten. De kweldergebieden laten een goede 
score zien, zowel voor de totale oppervlakte als de oppervlakte van pionierfase. 
Voor de bescherming van zoog- en rustgebieden zijn nog geen gegevens 
beschikbaar. 
 
Kwelderzones en mosselbanken zijn vooral te vinden in de oostelijke Waddenzee. 
Pionierzones in de kweldergebieden bevinden zich voor een groot deel aan de 
vastelandkust (dit kan echter ook veroorzaakt worden door het feit dat voor deze 
gebieden nog geen nieuwe meting beschikbaar is). Zeegrasvelden zijn beperkt tot 
enkele specifieke plaatsen in de Waddenzee. 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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3.12 Biodiversiteit 

De voorraad biodiversiteit is op dit moment nog niet beschikbaar. Deze zal later in 
samenwerking met de Waddenacademie worden ingevuld. In de voorraad zullen 
de volgende indicatoren worden opgenomen: 
 primaire producenten; 
 bodemdieren; 
 trofische index; 
 vis; 
 wormen etende vogels; 
 schelpdier etende vogels; 
 vis etende vogels; 
 zoogdieren. 

Voor ieder van deze soortgroepen zal het aantal voorkomende individuen worden 
gerelateerd aan de draagkracht van het Waddengebied. 
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4 Economisch kapitaal 

4.1 Inleiding 

Binnen het economisch kapitaal staat het functioneren van de Waddeneconomie 
centraal. Hierbij is de focus gericht op behoud en versterking van het inkomen 
genererende vermogen van de Waddenregio om daarmee haar inwoners 
voldoende werk te bieden zodat zij een redelijk inkomen kunnen verdienen. 
Economische vitaliteit is nodig teneinde links of rechtsom investeringen in 
duurzame ontwikkeling (natuurherstel, vaargeulen, havens, socio-economische 
ontwikkeling) te borgen. Daarnaast is het van belang dat het lokale en regionale 
voorzieningenniveau op peil blijft. 
 
Voor het bepalen welke voorraden we in het economisch kapitaal mee willen 
nemen in de Waddenbarometer hanteren we twee benaderingswijzen. De eerste 
is een meer abstract wetenschappelijke benadering. De tweede is concreter, 
pragmatischer en sluit aan bij de lopende discussie over het economisch 
ontwikkelingsperspectief van de Waddenregio. Het gaat hier niet om elkaar 
uitsluitende benaderingen, maar juist om elkaar aanvullende benaderingen. 
 

4.1.1 De abstracte benadering 
Of de Waddenregio er daadwerkelijk in slaagt voldoende inkomen te generen, is 
in abstracto afhankelijk van de vraag of de regio als gebied én de bedrijven in de 
Waddenregio er in slagen zich in concurrentie met andere (toeristische) regio’s en 
bedrijven een goede uitgangspositie te verwerven c.q. te behouden. Vanuit lokaal 
en regionaal economisch perspectief wordt het concurrerend vermogen van een 
gemeente/regio in belangrijke mate bepaald door het samenspel van de 
economische structuur en het lokale en regionale vestigingsklimaat. Waar het 
gaat om de economische structuur kijken we dan naar zaken als de sectorale 
samenstelling (bedrijfstakken, exportgerichtheid, innovatievermogen), de 
grootteklassestructuur, aandeel buitenlandse bedrijven, levensfase van de 
ondernemingen, onderlinge verwevenheid (clustering) etc. Waar het gaat om het 
lokale en regionale vestigingsklimaat zijn zaken van belang als beschikbaarheid 
van gekwalificeerd personeel, ontsluiting via weg, lucht, water, spoor, ICT, 
bereikbaar houden van havens en eilanden, kennisinfrastructuur (universiteiten en 
hogescholen, publieke R&D, maar ook private kennisinvesteringen), ruimte voor 
bedrijvigheid (bedrijfsterreinen, kantoorgebouwen), en de wijze waarop een en 
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ander institutioneel is georganiseerd en functioneert (wet- en regelgeving, 
vergunningverlening, tot stand komen van regionaal economische visies, 
onderling vertrouwen) etc. Hoewel de interactie tussen de economische structuur 
en het vestigingsklimaat van groot belang is voor het in economisch opzicht 
functioneren van een gemeente/regio is deze echter niet louter en alleen hiervan 
afhankelijk. Het gaat om een dynamische relatie, die sterk beïnvloed wordt door 
de wijze waarop bedrijven reageren op veranderingen in hun omgeving en in het 
verlengde hiervan hun bedrijfsstrategie aanpassen. Veranderingen in 
consumentenvoorkeuren, technologische ontwikkelingen uitmondend in product- 
en procesinnovaties, veranderingen (internationalisering) van de 
concurrentieverhoudingen, veranderingen in de geopolitieke verhoudingen, 
veranderingen in wet- en regelgeving etc. hebben allemaal invloed op de 
waardering van het bedrijf van het lokale en regionale vestigingsklimaat. We zien 
dan ook dat bepaalde elementen uit het vestigingsklimaat in de loop van de tijd 
aan betekenis winnen terwijl andere elementen juist aan betekenis verliezen. In 
het kader van het bevorderen van de innovatiekracht van gemeenten en regio’s 
wordt bijvoorbeeld grote waarde toegekend aan de aanwezigheid van 
kennisinstellingen en/of aan de verbindingen tussen deze kennisinstellingen en 
het bedrijfsleven. Creativiteit wordt in de huidige economie steeds meer een 
cruciale factor. Was de industriële economie of ‘oude economie’ gericht op 
productie van goederen en op standaardisatie en schaalvergroting, de 
postindustriële economie is gericht op productie van diensten en kennis. Zowel de 
productie van diensten als die van kennis bestaan bij de gratie van creativiteit. 
Zelfs waar het in de ‘nieuwe economie’ gaat om de voortbrenging van goederen is 
deze niet meer in de eerste plaats gericht op standaardisatie, maar op de 
toevoeging van kwaliteiten, betekenis én beleving. Dit komt mede door de grote 
concurrentie van lage lonen landen. Men zou zelfs van een culturele economie 
kunnen spreken. Dat is een economie die ‘symbolische goederen’ produceert. 
Daaronder worden goederen verstaan die vooral de behoefte aan persoonlijke 
groei, individuele zelfbevestiging, amusement, verfraaiing en decoratie 
bevredigen. Economische sectoren als mode, sport, muziek, film, radio, televisie, 
show, design, cosmetica, toerisme, architectuur, reclame, uitgeverijen en nieuwe 
media zijn daartoe te rekenen. Het zijn alle sectoren die bestaan bij de gratie van 
creativiteit. Juist dit creatieve deel in de huidige economie is snel groeiende en 
heeft behoefte aan een totaal ander vestigingsklimaat waarin er letterlijk en 
figuurlijk ruimte is voor creativiteit.  
 
Niet alleen de behoeften en de waardering van het bedrijfsleven zijn aan 
veranderingen onderhevig, dat geldt ook voor het lokale en regionale 
productiemilieu. Dat is geen statisch geheel. Aanleg van wegeninfrastructuur of 
verdieping van vaargeulen ontsluit nieuwe gebieden, investeringen in de 
kennisinfrastructuur bijvoorbeeld door de komst van een kennisinstituut verhoogt 
de aantrekkelijkheid van de gemeente/regio voor kennisintensieve bedrijven, 
verbeteringen in het woon- en leefklimaat maakt een gemeente/regio 
aantrekkelijker als woonplaats voor werknemers of zorgt er voor dat mensen niet 
vertrekken, het ter beschikking stellen door lokale/regionale overheden van 
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investeringspremies aan bedrijven heeft invloed op de locatiekeuze van bedrijven 
en op de waardering van reeds gevestigde bedrijven van hun huidige locatie. 
 

4.1.2 Het economisch ontwikkelingsperspectief van de Waddenregio  
De zoektocht naar behoud en versterking van het inkomen genererende 
vermogen van de Waddenregio speelt zich af tegen de achtergrond van het feit 
dat de Waddenzee UNESCO Werelderfgoed is. Daarmee wordt het unieke 
karakter van de regio nog eens benadrukt. Deze status biedt kansen, maar brengt 
ook verplichtingen met zich mee. De sterke wisselwerking tussen economie en 
natuur, stelt duidelijke grenzen aan de wijze waarop de inkomensvorming tot 
stand kan komen en wat een ontwikkelingsperspectief zou kunnen zijn. De PKB 
Derde Nota Waddenzee (2007) beschrijft in haar vierde deel een duurzaam 
ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied. Dit perspectief is uitgewerkt in 
een viertal uitgangspunten:  
 De economische bedrijvigheid in en rond de Waddenzee biedt de bevolking 

werk en inkomen en heeft een duurzaam karakter.  
 Er is een situatie bereikt van duurzaam toerisme die ecologisch houdbaar, 

economisch levensvatbaar en sociaal acceptabel is. In het Waddengebied is 
een optimale natuur- en landschapsbeleving mogelijk. 

 De havens aan de Waddenzee hebben zich duurzaam ontwikkeld op een 
wijze die recht doet aan hun specifieke ligging en mogelijkheden. De havens 
hebben zich gedifferentieerd en gespecialiseerd in onderlinge afstemming.  

 De Waddenzee wordt benut voor diverse vormen van visserij en wel op een 
dusdanige wijze dat zich een rijke en gevarieerde visstand heeft ontwikkeld 
en dat de overige fauna en flora en de landschappelijke kwaliteiten van de 
Waddenzee hier niet onder lijden. 

Volgend op de ontwikkelingsvisie, zoals verwoord in de PKB, is in verschillende 
adviezen en onderzoeken verdere invulling gegeven aan het daarin geschetste 
perspectief waarbij aansluiting is gezocht bij de bestaande economische 
kernactiviteiten van de Waddeneconomie (Raad voor de Wadden, 2009; 
Waddenacademie, 2012 Wadden van Allure, 2013; Waddenfonds, 2014; van Dijk, 
Sijtsma en Folmer, 2011). Deze kernactiviteiten zijn: agrarische sector, visserij, 
recreatie en toerisme, havens en verduurzaming van de energievoorziening. Voor 
al deze economische kernactiviteiten zijn streefbeelden geformuleerd of in termen 
van ‘Wadden van Allure’: Stippen aan de Horizon. Al deze streefbeelden laten de 
spanning zien tussen behouden/conserveren (van de unieke kwaliteiten van de 
Waddenregio) en ontwikkelen (door het tegelijkertijd benutten van die kwaliteiten), 
tussen marktconform moeten opereren en het eigene/lokale behouden, benutten 
en verder ontwikkelen. Verduurzaming van alle economische kernactiviteiten staat 
voorop: van de agrarische productiewijzen, gehanteerde visserijtechnieken, 
duurzaam recreatief medegebruik van natuurgebieden, de ontwikkeling van de 
Waddenzeehavens tot UNESCO waardige havens tot aan verduurzaming van de 
energievoorziening. Het gaat om transities waarbij benadrukt wordt dat innovatie, 
kennisontwikkeling, samenwerking in de keten, maar ook cross-overs (zoeken 
naar Neue Kombinationen om met Schumpeter te spreken) belangrijke elementen 
zijn in die ontwikkelingsstrategie.  
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4.1.3 De voorraden 
Wanneer we de beide perspectieven die we hierboven hebben onderscheiden 
combineren komen we tot de volgende voorraden die we in het economisch 
kapitaal zullen bekijken: arbeid, het economisch presteren van de Waddenregio in 
algemene zin, ruimte en infrastructuur, economische structuur en energie. De 
economische structuur splitsen we op haar beurt weer op in twee deelvoorraden: 
toerisme en havens en daarnaast landbouw en visserij. In beide deelvoorraden 
gaan we in op de gewenste transitie van deze sectoren. Ook in de voorraad 
energie komt de transitienoodzaak aan bod. In de eerste plaats door in te gaan op 
mate waarin onze energieconsumptie verduurzaamd wordt. Daarnaast door in te 
gaan op de betekenis die de energietransitie kan hebben voor de versterking van 
de economische structuur van de Waddenregio. 
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4.2 Arbeid 

Arbeid binnen het economisch kapitaal refereert aan het vermogen van de mens 
om een bijdrage te leveren aan het productieproces van goederen en diensten. 
De kwaliteit (kennis, ervaring, creativiteit) en de (kwantitatieve) beschikbaarheid 
van mensen die kunnen en willen werken is dan ook een cruciale economische 
factor. Het functioneren van de arbeidsmarkt is van groot belang om vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. 
 

Eisen 
 Er is voldoende werk in het Waddengebied en de aanpalende regio's 
 De potentiële beroepsbevolking wordt benut 
 Het arbeidsaanbod beschikt minimaal over een startkwalificatie 

 
Bevindingen 
De resultaten van de voorraad Arbeid geven reden tot (grote) zorg. Het 
Waddengebied kent een gemiddeld zeer hoge werkloosheid, die nog steeds 
oploopt. Daarnaast zien we een relatief laag aandeel hoogopgeleide 
arbeidskrachten. Verder kan vastgesteld worden dat er in het Waddengebied 
onvoldoende werkgelegenheid is voor de in regio woonachtige beroepsbevolking. 
Voor een deel komt deze discrepantie tot uitdrukking in de zeer hoge 
werkloosheid, voor een deel wordt het gebrek aan banen opgevangen door de 
verder gelegen werkgelegenheidscentra als Groningen, Leeuwarden en Alkmaar. 
Ten slotte laten de cijfers zien dat er in het Waddengebied sprake is van een 
hoge mate van ontgroening en vergrijzing. 
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Ook hier zien we weer duidelijke verschillen tussen het vasteland deel van de 
Wadden en de eilanden. De geconstateerde problemen doen zich meer voor op 
het vasteland dan op de Waddeneilanden. 
  

Geografische vergelijkingen 
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4.3 Economische prestaties 

De voorraad Economische prestaties is geen echte voorraad in de zin dat een 
bouwsteen is van het economisch kapitaal. Met behulp van de indicatoren die hier 
aan bod komen kan een soort algemene indruk gegeven worden van het overall 
presteren van de Waddenregio. Gekeken wordt naar indicatoren die iets zeggen 
over het verdienend vermogen van de regio, economische groei, 
werkgelegenheidsgroei, inkomensvorming, bedrijvendemografie (start c.q. 
opheffing van bedrijven).   
 

Eisen 
 Bedrijven in het Waddengebied maken voldoende winst om te kunnen 

investeren. 
 Bedrijven investeren voldoende voor het in stand houden van hun bedrijven en 

de regionale economie. 
 Er vindt permanente vernieuwing plaats van de productiestructuur. 
 Er wordt voldoende inkomen door de bedrijven gegenereerd. 
 Burgers beschikken over voldoende koopkracht. 

 
Bevindingen 
Het beeld van de economische prestaties van de Waddenregio wordt voor een 
deel gekleurd/vertekend door het feit dat we voor een aantal indicatoren geen 
gegevens op gemeenteniveau hebben maar wel op COROP niveau. Een aantal 
Groningse gemeenten valt onder de COROP-regio Overig Groningen, waaraan 
een deel van de aardgasbaten wordt toegerekend. Dat betekent per saldo voor de 
hele Waddenregio een hoger BRP per capita en een hogere economische groei. 
Daardoor wordt het beeld aanzienlijk rooskleuriger dan het in werkelijkheid is. 
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De werkgelegenheid is in de periode 2011-2013 met ruim 1% gedaald, waar deze 
in de periode 2009-2011 nog licht was gestegen. Het gemiddeld besteedbaar 
inkomen per huishouden is relatief laag. Kijkend naar de bedrijvendemografie kan 
vastgesteld worden dat het aantal starters relatief laag is, al zien we hier wel 
verschillen binnen de regio (minder in het Groningse deel). Ook het aantal 
snelgroeiende bedrijven is niet hoog te noemen. Positief is dat het aantal 
opheffingen ook relatief laag is, wat in dit geval positief is. 
 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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4.4 Ruimte en infrastructuur 

Bij deze voorraad gaat het vooral om zaken als de beschikbaarheid, segmentatie 
en kwaliteit van bedrijventerreinen en de beschikbaarheid en kwaliteit van be-
drijfsruimten en kantoorgebouwen. Hoewel bedrijventerreinen, bedrijfshuisvesting 
en kantoor gebouwen en dat geldt ook voor infrastructuur te beschouwen zijn als 
een vorm van kapitaalgoed worden ze hier meegenomen als een eigenstandige 
voorraad. Ze fungeren immers niet als een directe input in het productieproces, 
maar als randvoorwaarde voor het goed functioneren van de regionale economie. 
Daarnaast gaat het bij deze voorraad gaat het om zaken als de infrastructuur in al 
zijn verschijningsvormen (weg, spoor, water, lucht, breedband). 
 

Eisen 
 Er is voldoende ruimte (terreinen, bedrijfspanden) beschikbaar voor het 

bedrijfsleven. 
 Er zijn verschillende agrarische bedrijvenparken tot ontwikkeling gekomen. 
 De beschikbare ruimte wordt zorgvuldig beheerd: zuinig ruimtegebruik en 

aangepast aan de tijd. 
 Eilanden, havens bedrijven, voorzieningen, instellingen en economische 

centra zijn goed bereikbaar en ontsloten via alle modaliteiten. 

 
Bevindingen 
De voorraad Ruimte en infrastructuur heeft twee gezichten. Kijkend naar de 
beschikbaarheid van bedrijventerreinen kan vastgesteld worden dat deze overall 
goed op orde lijkt. Met de nadruk op lijkt. Aan de Oostkant van het Waddengebied 
is er volop ruimte (wellicht zelfs teveel ruimte afgezet tegen het gemiddelde 
uitgiftetempo) terwijl elders in het Waddengebied er wellicht juist ruimtegebrek is. 
De benutting van de beschikbare bedrijventerreinen (uitgedrukt in netto-
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brutoverhouding) geeft een indicatie voor de mate waarin er zuinig omgesprongen 
wordt met ruimte. Dit vormt een punt van aandacht. Dat geldt ook het vraagstuk 
van de veroudering van de bedrijventerreinen. 
 
Waar het gaat om de bereikbaarheid dan kan vastgesteld worden dat de  
ontsluiting van het Waddengebied via hoofdwegen goed op orde is, hetgeen niet 
gezegd kan worden van de ontsluiting via treinen. Uiteraard zijn er grote 
verschillen in bereikbaarheid en ontsluiting tussen het vasteland en de 
Waddeneilanden. De ontsluiting van de eilanden is een vraagstuk apart dat we op 
dit moment nog niet goed hebben meegenomen. 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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4.5 Economische structuur: toerisme en havens 

De kracht van een lokale en regionale economie wordt in belangrijke mate 
bepaald door de in die gemeente/regio aanwezige bedrijvigheid. Daarbij gaat het 
om het geheel van al die bedrijven maar ook om de samenstelling daarvan (de 
lokale en regionale productiestructuur). Hier kijken we specifiek naar de 
toeristische sector en de havens. Beide sectoren worden een belangrijke rol 
toegedicht in het economische ontwikkelingsperspectief van de gehele 
Waddenregio. 
 

Eisen 
 De toeristische sector is er in geslaagd uit te groeien tot een belangrijke 

drager van de Waddeneconomie. 
 De Waddenzeehavens ontwikkelen zich tot duurzame 

werelderfgoedwaardige havens. 
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Bevindingen 
Het overall beeld is positief, dat geldt in het bijzonder het toerisme. Wel zien we 
dat een aantal indicatoren onder druk staat. Het Waddengebied kent de hoogste 
uitgaven per toerist in Nederland en deze uitgaven nemen nog toe. Voor een deel 
daarmee corresponderend zien we veel binnenlandse vakanties (maar wel 
afnemend) en veel overnachtingen. Ook is er veel werkgelegenheid in de 
toeristische sector al stata deze enigszins onder druk. Zoals te verwachten zijn er 
duidelijke verschillen tussen de eilanden (hoge scores) en het vasteland (veel 
lagere). 
De havensector staat onder druk. De economische betekenis van de havens, 
uitgedrukt als indirecte toegevoegde waarde, is in de periode 2008-2011 gedaald. 
Datzelfde geldt ook en in sterkere mate voor de investeringen (2008-2012). 
Uiteraard hebben die naar de aard van de uitgaven een sterk cyclisch karakter, 
maar bevinden zich in 2012 op het laagste niveau sinds 2006. Ook de 
werkgelegenheid in de havens is gedaald, zij het licht. 
 

Geografische vergelijkingen 
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4.7 Economische structuur: landbouw en visserij 

Naast toerisme en havens vormt de primaire sector, de landbouw en de visserij, 
een belangrijk onderdeel van de economische structuur van de Waddenregio. 
Hieraan wordt ook de ontwikkeling van de biobased economy als economisch 
speerpunt gekoppeld.  
 

Eisen 
 De agrarische sector heeft haar positie door innovatie en verbreding weten 

te behouden en versterken. De productie is verduurzaamd.  
 De visserijsector heeft haar economische positie weten te behouden en is 

er in geslaagd zich te verduurzamen (vangsttechnieken, energiegebruik). 
 De biobased economy heeft zich ontwikkeld tot een speerpuntsector in de 

regionale economie.  

 
Bevindingen 
Voor deze voorraad hebben we op dit moment nog onvoldoende gegevens. Dat 
heeft sterk te maken met het feit dat we geprobeerd hebben de transitiedoelen 
voor de primaire sector te operationaliseren in indicatoren die die transitie ook 
zichtbaar maken (zilte teelten, verbreding van landbouw en visserij, aandeel 
biobased economy etc.). Consequentie is wel dat deze gegevens er nog niet zijn. 
Voor zover we wel beschikken over gegevens zien we een stijgend aandeel 
biologische landbouw en een verder dalende werkgelegenheid in de landbouw. 
De omzet van de visserij is licht gestegen, maar bevindt zich nog fors onder het 
niveau van het langjarig gemiddelde sinds 2000. 
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4.6 Energie en grondstoffen 

Energie en grondstoffen vormen een belangrijke input voor ons dagelijks 
functioneren. In al onze activiteiten (consumptie, productie, dienstverlening, 
mobiliteit) worden energie en grondstoffen gebruikt voor verschillende doeleinden. 
Het gebruik van fossiele energie en grondstoffen leidt (op lange termijn) tot 
uitputting van de voorraden en is verbonden aan diverse milieueffecten. In de 
transitie naar een duurzame economie wordt daarom gestreefd naar het 
verminderd gebruik van niet hernieuwbare energie en grondstoffen. Deze transitie 
kan ook leiden tot een hogere lokale werkgelegenheid. 
 

Eisen 
 Burgers consumeren minder energie 
 Alle geconsumeerde energie is duurzaam opgewekt 
 De Waddeneilanden zijn zelfvoorzienend en duurzaam voor wat betreft hun 

energieconsumptie 
 Er wordt zorgvuldig omgesprongen met de voorraad niet hernieuwbare 

grondstoffen 
 De productie van duurzame energie is uitgegroeid tot een economische 

kernactiviteit 
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Bevindingen 
Om de beoogde energietransitie te realiseren moet er nog veel gebeuren. Het 
elektriciteitsverbruik is ten opzichte van de rest van Nederland laag. Het gebruik 
van aardgas daarentegen is aan de hoge kant. Het energiegebruik in 
huishoudens is op het vaste land lager dan op de eilanden. Vooral de Friese 
gemeenten doen het in dit opzicht goed. Bij duurzame energie valt te constateren, 
niet zo heel verwonderlijk, er relatief veel windenergie wordt omgezet. De 
omzetting van energie vanuit andere duurzame bronnen (bijv. zon en biomassa) 
is nog beperkt ten opzichte van de beoogde doelstelling. De productie van 
duurzame energie is vooral terug te vinden op het vaste land, met pieken in de 
meer geïndustrialiseerde gemeenten. De winning van aardgas in het 
Waddengebied neemt iets af, maar is in de tijd gezien nog relatief hoog. Voor de 
werkgelegenheid in de duurzame energiesector kunnen de indicatoren nog niet 
ingevuld worden. 
 

  Geografische vergelijkingen 
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5 Sociaal-cultureel kapitaal 

5.1 Inleiding16 

Kernbegrippen binnen het sociaal culturele kapitaal zijn sociale rechtvaardigheid 
en maatschappelijke betrokkenheid c.q. participatie. In westerse samenlevingen is 
de idee van rechtvaardigheid gebaseerd op de notie dat iedereen evenveel recht 
heeft op een goed leven én op het geloof dat dit mogelijk is (Dahl, 1998; Dahl & 
Lindblom, 1992; Gellner, 1988a; Rawls, 1971; Sachs, 1999; Schuyt, 1997; Sen, 
1993; Sen, 1982). Daarmee staat de afzonderlijk mens, het individu, centraal: In 
hoeverre heeft iemand toegang tot en kan hij/zij gebruik maken van de middelen 
om een goed leven te leiden en in hoeverre heeft iemand de vrijheid daar een 
eigen invulling aan te geven. Staat en overheid zijn daaraan dienstbaar en 
worden afgerekend op de bijdrage die ze leveren.  
 
De mens is een sociaal wezen. Hij/zij functioneert in een groep, gemeenschap, 
samenleving of netwerk. En hij/zij heeft die ook nodig om te kunnen functioneren 
(Giddens, 1984; Thin, 2002; Weber, 1922). Maar elk mens is ook een individu met 
zijn eigen uniciteit. De mens staat in een voortdurende wederkerigheidsrelatie tot 
andere mensen en groepen of gemeenschappen van mensen. Maar ook het 
omgedraaide geldt: die groepen, gemeenschappen of samenlevingen hebben een 
wederkerigheidsrelatie met individuele mensen. Wederkerigheid gaat over 
insluiten en accepteren van verschillen. Het is een kwestie van geven en krijgen, 
veelal vastgelegd in regels en gebaseerd op een combinatie van eigenbelang en 
altruïsme, rationaliteit en affectie, instrumentaliteit en emotionaliteit, logica en 
rituelen (Komter, 2000; Lévi-Strauss, 1949).  
 
Binnen het sociaal cultureel kapitaal draait het dus primair om sociale interacties 
binnen een samenleving. Mensen ontwikkelen zich door te participeren in sociale 
netwerken. Die toegang tot netwerken wordt niet voor niets in toenemende mate 

_______________________________________________________________________________________________ 
16 Het sociaal-culturele kapitaal is een ‘moeilijk’ kapitaal. in de academische literatuur wordt geklaagd over te weinig 
theoretisch onderbouwing van dit kapitaal (Coenen, 2000; Lehtonen, 2004). Het hele sociaal culturele domein is per 
definitie procesmatig, intrinsiek “multilayered” en reflexief. Het kent “meerdere lagen” omdat het sociaal-cultureel 
kapitaal zowel iets zegt over het individuele als het collectieve niveau, het gaat om vraagstukken van 
vertegenwoordiging en representatie (van het collectief door individuen), maar ook om structuren. Én, het is reflexief 
omdat onze waarneming en interpretatie van sociale fenomenen vervolgens ons gedrag veranderen en daarmee ook 
deze sociale fenomenen veranderen, hetgeen vervolgens weer onze waarneming en interpretatie veranderd (Boudon, 
1994; Gellner, 1988a; Giddens, 1984, 1990; Lehtonen, 2004) 
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uitgedrukt in noties van 'sociaal kapitaal'. Het wordt van belang geacht voor de 
economische productiviteit en groei (o.a. Putnam, Leonardi en Nanetti, 1993) én 
voor het welzijn van mensen (De Hart, Knol, Maas-de Waal en Roes, 2002; 
Stiglitz, Sen en Fitoussi, 2009). Via sociale netwerken hebben mensen toegang 
tot hulpbronnen die ze individueel niet kunnen bereiken. Dat kunnen netwerken 
zijn binnen kleine en gesloten gemeenschappen zoals die van de familie, de 
voetbalclub of de klas, maar ook netwerken binnen grotere en meer open sociale 
eenheden zoals de buurt, de wijk en de stad, de werkomgeving, maatschappelijke 
organisaties, vakverenigingen of de kerk. Er kan in dit verband een onderscheid 
gemaakt worden tussen ‘bonding’ in de zin van de verbondenheid in eigen kring 
en ‘bridging’ in de zin van de verbondenheid tussen gemeenschappen 
(Granovetter, 1973; Putnam, 2000). Idealiter is er een zeker evenwicht tussen 
beide: immers veel ‘bonding’ zonder ‘bridging’ leidt op termijn tot isolatie en 
sociale ‘inteelt’; veel ‘bridging’ zonder ‘bonding’ leidt tot een afname van 
solidariteit en gemeenschappelijkheid. Bonding en bridging bestaan beide bij de 
gratie van en dragen bij aan onderling vertrouwen. Enerzijds werkt vertrouwen als 
voorwaarde omdat mensen die anderen vertrouwen sneller onderlinge relaties 
aangaan dan wantrouwende mensen. Anderzijds is het een gevolg of een product 
van participatie in sociale netwerken. Door te participeren ontmoet men elkaar en 
leert men elkaar kennen en ‘onbekend maakt onbemind’. In wijken en buurten 
waar men elkaar niet kent en weinig van elkaar weet (er is weinig publieke 
familiariteit), bestaat weinig onderling vertrouwen tussen mensen. Hierdoor krijgt 
men sneller het gevoel in een onleefbare en onveilige omgeving te wonen. Naast 
vertrouwen in de medemens (sociaal vertrouwen) is er ook politiek en 
institutioneel vertrouwen. Daarbij gaat het om het vertrouwen in instituties zoals 
leger, overheid, pers, bedrijven om vertrouwen in de politiek 
Participatie kan dan ook worden opgevat als een vermogen van mensen 
(Giddens, 1984; Nussbaum, 1993; Sen, 1982; Asselt, 2002; Weber, 1922). Het 
gaat bij participatie om het recht, de plicht en de mogelijkheden van individuen 
en/of groepen om deel te nemen aan politieke, economische, sociale en culturele 
aangelegenheden. Anders geformuleerd: het gaat om het recht om deel te nemen 
aan het maatschappelijke leven. Die deelname aan het maatschappelijke leven is 
gebaseerd op voorwaarden die gelijkwaardigheid bieden qua mogelijkheden van 
toegang tot hulpbronnen, ambten of functies en sociale netwerken, ten aanzien 
van besluitvorming en ten aanzien van de verdeling van de vruchten en lasten 
van die deelname. Deze voorwaarden worden weerspiegeld in de sociale 
instituties (Searle, 1995). Hier komt vertrouwen wederom en nadrukkelijk om de 
hoek kijken.  
 Bij politieke participatie gaat het om de deelname van het individu aan 

besluitvorming die deze persoon en de politieke gemeenschap 
(samenleving), waar deze deel van uitmaakt, raakt.  

 Bij sociale participatie gaat het om de mogelijkheden om deel te nemen aan 
het maatschappelijke verkeer en de zekerheid om geaccepteerd en 
beschermd te worden. 

 Economische participatie heeft betrekking op de mogelijkheden om deel te 
nemen aan het economische verkeer en de plicht dit te doen. Dit betekent dat 
individueel handelen moet (kunnen) uitmonden in productiviteit die het 
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individu geld, goederen of krediet oplevert dat gebruikt kan worden als 
ruilmiddel in andere wederkerigheidrelaties.  

 Bij culturele participatie gaat het om de culturele codes en uitdrukkingen van 
de gemeenschap, van de samenleving waar men in leeft en om het 
overdragen van deze codes op andere generaties (educatie). 

Samenvattend kan gesteld worden dat het hart van het sociaal-cultureel kapitaal 
gevormd wordt door het vermogen om zowel individueel als collectief 
maatschappelijk welzijn te realiseren en te behouden, dit welzijn vervolgens 
rechtvaardig te verdelen én de sociale veerkracht van zowel individu als 
samenleving. Met dit laatste doelen we op het zelfherstellende en 
ontwikkelvermogen van sociale groepen en gemeenschappen in het licht van 
steeds veranderende omstandigheden. Het vermogen tot herstel en ontwikkeling 
is in belangrijke mate afhankelijk van de toegang tot een veelheid van (materiele 
en immateriële) hulpbronnen. 
 

5.2 De voorraden 

In het sociaal cultureel kapitaal onderscheiden we tegen de achtergrond van het 
voorgaande zeven voorraden: sociale en economische participatie, politieke 
participatie, kunst, cultuur en cultureel erfgoed, wonen en woonomgeving, 
veiligheid, gezondheid en onderwijs. Zoals in het voorgaande reeds aangegeven 
vormt vertrouwen in al zijn vormen een belangrijk onderwerp binnen het sociaal-
culturele kapitaal. We beschikken echter niet over gegevens over vertrouwen op 
het niveau van de Waddenregio, maar wel op het niveau van de drie 
Waddenprovincies. Daaruit blijkt dat het vertrouwen en met name het politieke 
vertrouwen in Groningen lager is dan in de twee andere Waddenprovincies. 
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5.3 Sociale participatie 

Mensen ontwikkelen zich door te participeren in netwerken. Daardoor krijgen ze 
toegang tot hulpbronnen die ze individueel niet zouden kunnen bereiken. Dat 
kunnen netwerken zijn binnen kleine, min of meer gesloten eenheden (familie, 
klas, voetbalclub), maar ook grotere en meer open netwerken. Participatie in 
sociale netwerken is van belang voor het welzijn van mensen, maar ook voor 
economische productiviteit en groei. Het hebben van werk vormt een van de 
belangrijkste ordende principes in onze Westerse samenleving. Het biedt eerst en 
vooral aan de meeste burgers mogelijkheden om inkomen te verwerven. 
Daarnaast kan werk bijdragen aan de behoefte van mensen om zich zelf te 
verwerkelijken en biedt het toegang tot allerlei sociale netwerken. 
 

Eisen 
 Burgers zijn in staat zichzelf economisch staande te houden 
 Burgers zijn maatschappelijk actief. 
 De sociale participatie in de samenleving wordt gewaarborgd. Niemand 

wordt uitgesloten. 
 Iedereen heeft het recht zijn eigen identiteit en diversiteit te koesteren en 

uit te dragen, mits dat die van anderen niet beperkt. 
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Bevindingen 
De voorraad Sociale participatie scoort in het Waddengebied matig. We zien een 
acceptabel (groen) resultaat voor de indicatoren sociale cohesie en vermogens-
positie huishoudens maar verder enkel zorgelijke scores. Daarbij valt met name 
op dat het aantal arme huishoudens sterk is toegenomen. Tegen de achtergrond 
van de economische crisis en de sterke stijging van de werkloosheid ook weer 
niet zo vreemd. Overigens zijn er binnen het Waddengebied wel flinke verschillen 
waarneembaar als het gaat om het vraagstuk van arme huishoudens. Dit speelt 
veel sterker op het vasteland dan op de eilanden. 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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5.4 Politieke Participatie 

Burgers participeren op verschillende manieren in de samenleving: sociaal, 
economisch maar ook politiek. Politieke participatie draait om de mate waarin 
burgers betrokken zijn bij de besluitvorming die henzelf als individu en de 
samenleving als geheel raakt. Daarin speelt het vertrouwen dat de burger heeft in 
de politiek en haar instituties een belangrijke rol. 
 

Eisen 
 Elke burger heeft zeggenschap in politieke besluitvorming en maakt daar 

ook gebruik van. 
 Burgers hebben vertrouwen in de overheid en maatschappelijke instituties. 
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Bevindingen 
We hebben voor deze voorraad uitsluitend gekeken naar de opkomstpercentages 
bij verschillende soorten verkiezingen. Gegevens over vertrouwen in de overheid 
en maatschappelijke instituties hebben we alleen op provinciaal niveau. Het beeld 
is wisselend. Aan de ene kant zien we een relatief hoge opkomst bij de landelijke 
verkiezingen en aan de andere kant een zeer lage opkomst bij de 
waterschapsverkiezingen. Hoewel dit een landelijk verschijnsel is zou je 
verwachten, gezien het grote belang van waterbeheer langs het Wad en op de 
eilanden, dat voor deze verkiezingen meer belangstelling zou bestaan. De overige 
twee verkiezingen scoren gemiddeld. Daarbij valt op dat de opkomstpercentages 
van de gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld zijn toegenomen. Met name op de 
Waddeneilanden is de opkomst gemiddeld hoger. 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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5.5 Kunst en cultuur 

In bredere zin kunnen kunst en cultuur gezien worden als dragers of uitingen van 
bestaande normen en waarden binnen het sociaal culturele kapitaal. Het gaat dan 
ook over het beschermen, bewaren en opnieuw inbedden van in de tijd en ruimte 
vastgelegde culturele uitingen (erfgoed). Met name dit laatste speelt nadrukkelijk 
in het Waddengebied.  De beschikbaarheid van kunst en cultuur in de omgeving 
heeft verschillende positieve effecten voor de lokale gemeenschap. Allereerst 
maakt een gevarieerd en groot aanbod van kunst en cultuur in de gemeente de 
woonomgeving aantrekkelijk voor de eigen bevolking. Daarnaast kan het aanbod 
van kunst en cultuur ook een aanzuigende werking hebben op mensen van buiten 
de gemeente (toeristen, nieuwe inwoners) en daarmee leiden tot welvaartswinst 
in de vorm van toename van de recreatieve bestedingen, maar ook in de vorm 
van stijging van huizenprijzen en daarmee indirect tot stijgende 
belastinginkomsten. 
De voorraad kunst en cultuur wordt hier gemeten in ‘enge’ zin dat wil zeggen dat 
we met name kijken naar de voorzieningenstructuur en daarbinnen zelfs maar 
naar een beperkt deel. We kijken naar kunst en cultuur in de vorm van musea, 
monumenten en het aanbod van theater- en concertvoorstellingen. 
 

Eisen 
 Het culturele aanbod is voldoende groot, alsmede de diversiteit. 
 Iedereen kan actief en passief deelnemen aan culturele uitingen of 

activiteiten. 
 Het cultureel erfgoed wordt versterkt en beschermd. Het is een drager van 

de Waddenidentiteit. 
 Het maritiem-archeologisch erfgoed wordt beschermd en behouden. 
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Bevindingen 
De voorraad Kunst en cultuur is op dit moment nog niet volledig ingevuld. Dat 
geldt in het bijzonder het cultureel erfgoeddeel. Wel zien we dat de indicatoren die 
wél zijn ingevuld over het algemeen goede scores laten zien. Zo zijn er voldoende 
musea in de omgeving en zijn er tevens veel beschermde rijksmonumenten te 
vinden. Verder is de staat van onderhoud van deze monumenten redelijk tot goed 
te noemen. De enige indicator die een iets minder goed resultaat vertoont is het 
aantal podiumkunsten, hoewel hier wel een zeer lichte stijging waar te nemen is. 
Binnen de Waddenregio laat deze indicator zeer verschillende scores zien. De 
kop van Noord-Holland en het Friese Waddenvasteland heeft substantieel meer 
toegang tot podiumkunsten dan het Groningse deel en de Waddeneilanden.  
 
  

Geografische vergelijkingen 
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5.6 Gezondheid 

Een van de voorwaarden voor een duurzame samenleving is dat de bevolking 
gezond is zowel lichamelijk als geestelijk. De verantwoordelijkheid voor een 
gezonde samenleving ligt deels bij de overheid die moet zorgen voor een goede 
en toegankelijke gezondheidszorg, maar zeker ook bij de individuele burgers die 
verantwoordelijk zijn voor een gezonde leefstijl. Met behulp van de eisen en 
indicatoren is getracht de rechten en plichten kant van gezondheid(szorg) in beeld 
te brengen.  
 
Gezondheid heeft zowel een objectieve ‘harde’ kant (percentage zieken en sterf-
gevallen) als een subjectieve ‘zachte’ (gezondheidsbeleving). Beide kanten wor-
den via de indicatoren in kaart gebracht. 
 

Eisen 
 De bevolking is lichamelijk en geestelijk gezond.  
 De gezondheidszorg is van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk. 
 Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl. 
 De bevolking voelt zich gezond. 
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Bevindingen 
De voorraad Gezondheid vertoont een wisselend beeld. Zo is in het 
Waddengebied de levensverwachting gemiddeld hoog te noemen en bewegen de 
meeste mensen dagelijks meer dan voldoende. Ook is de kwaliteit van de 
ziekenhuizen meer dan acceptabel, maar en dat is de andere kant, is de afstand 
naar een ziekenhuis relatief groot. Verder zijn er niet overal evenveel huisartsen 
op korte afstand beschikbaar, een voorziening die nog verder onder druk staat . 
Daarnaast zien we riskant gedrag (alcohol, roken, overgewicht) gemiddeld veel 
voorkomt. Wat betreft de beoordeling van de eigen gezondheid, iets meer dan 
20% beoordeelt de eigen gezondheid als niet goed. Opvallend in deze is dat met 
name op de Waddeneilanden er sprake is van veelvuldiger riskant 
gezondheidsgedrag, terwijl de beoordeling van de eigen gezondheid juist een 
heel ander beeld oplevert. 

  

Geografische vergelijkingen 
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5.7 Veiligheid 

Zowel de individuele burger als de samenleving als geheel heeft een bepaalde 
mate van veiligheid nodig om te kunnen functioneren. Veiligheid gaat over 
bescherming tegen geweld, criminaliteit, (natuur)rampen, verkeersongevallen, 
maar ook over veiligheid op het werk en in en rond om het huis. In de afgelopen 
tien jaar heeft het onderwerp veiligheid sterk aan belang gewonnen. In de eerste 
plaats door de gegroeide angst voor terrorisme, maar ook door het feit dat er in de 
voorbije jaren zich tal van rampen hebben voorgedaan (aardbevingen, 
vuurwerkramp Enschede, Chemiepack-Moerdijk). Binnen het Waddengebied 
speelt bovendien het bewustzijn van de kwetsbaarheid van het gebied voor de 
gevolgen van klimaatverandering (zeespiegelstijging, overstromingsrisico’s, 
heftigere stormen etc.). 
Binnen de voorraad veiligheid is een onderscheid gemaakt tussen min of meer 
geobjectiveerde veiligheid in termen van risico’s om ergens slachtoffer van te 
worden en de subjectieve beleving van veiligheid: het veiligheidsgevoel. Beide 
vormen van (on)veiligheid zijn echt. 
 

Eisen 
 Iedereen voelt zich veilig in het Waddengebied. 
 De Waddeneilanden en de vastelandkust zijn beschermd tegen 

zeespiegelstijgingen en stormen. 
 De kans om slachtoffer te worden van een ramp, misdaad, geweld en 

ongelukken is verwaarloosbaar. 
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Bevindingen 
De voorraad Veiligheid laat een overwegend positief resultaat zien. Er is relatief 
weinig jeugdcriminaliteit, weinig vermogensdelicten en weinig verkeersongevallen. 
Wel zijn er relatief meer geweldsdelicten. Op het vasteland komen meer gewelds- 
en vermogensdelicten voor dan op de eilanden. De inwoners van de 
Waddenregio voelen zich veilig, als staat dit veiligheidsgevoel wel enigszins onder 
druk. De indicator kans op ramp scoort tevens goed. Hierbij moet aangetekend 
worden dat uitsluitend gekeken is naar externe veiligheidsrisico’s veroorzaakt  
door bedrijven, installaties en transport van gevaarlijke stoffen. Hiervoor zijn 
risicocontouren berekend. De kans op aardbevingen zijn in deze risicokaarten 
(nog?) niet opgenomen.  
 
Voor de indicatoren overstromingsrisico en lengte natuurlijkvriendelijke 
kustverdediging zijn op dit moment geen data beschikbaar. 
 
  Geografische vergelijkingen 
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5.8 Wonen en woonomgeving 

Het hebben van goede huisvesting vormt in iedere samenleving een belangrijke 
voorwaarde om als burger te kunnen functioneren. Daarbij gaat het om meer dan 
het spreekwoordelijke dak. Het gaat ook om de kwaliteit van de woonomgeving: 
veilig, gezond en waar publieke en dagelijkse voorzieningen in voldoende mate 
aanwezig zijn. Het feit dat grote delen van het Waddengebied door 
bevolkingskrimp bedreigd worden heeft consequenties voor de beschikbaarheid 
van allerlei publieke en dagelijkse voorzieningen waardoor het gebied in een 
vicieuze cirkel verdwaald dreigt te raken. 
 

Eisen 
 Iedereen heeft toegang tot een betaalbare woning van goede kwaliteit. 
 Iedereen is tevreden met de woonomgeving waar hij of zij woont: veilig, 

aangenaam en gezond. 
 Er zijn voldoende publieke en dagelijkse voorzieningen in de directe 

omgeving. Deze zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen  
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Bevindingen 
De voorraad Wonen en woonomgeving geeft alleszins reden tot zorg. De enige 
indicator die, verrassenderwijs,  een acceptabele score vertoont betreft leegstand 
van winkels. Het percentage leegstaande verkooppunten is relatief laag te 
noemen. De overige indicatoren (tevredenheid woonomgeving, 
groenvoorzieningen, WOZ-waarde, verhuismutaties, afstand tot supermarkt) 
scoren allen zorgelijk. Dat geldt in het bijzonder het aantal gereedgekomen 
nieuwbouwwoningen die zelfs rood scoort. Vastgoedcrisis en bevolkingskrimp zijn 
hieraan uiteraard debet. Voor veel indicatoren valt te constateren dat de 
Waddeneilanden het beter doen dan het vasteland. 
 
  

Geografische vergelijkingen 
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5.9 Onderwijs 

Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van onze (kennis)samenleving 
en is gericht op het overbrengen van kennis, vaardigheden en houding. Het 
onderwijs heeft drie hoofdfuncties: kwalificatie, selectie en allocatie en socialisa-
tie. Formeel onderwijs vindt meestal plaats in bestaande onderwijsinstellingen, 
maar gebeurt uiteraard ook in meer informele settings zoals het gezin, de 
sportvereniging en het buurthuis. Om te kunnen blijven inspelen op de 
maatschappelijke behoeften en de behoeften van de arbeidsmarkt moet het 
onderwijs continu in ontwikkeling blijven. Voor de jeugd is het van belang dat er 
voldoende mogelijkheden voor goed onderwijs in de gemeente en regio aanwezig 
zijn. We wezen bij de voorraad wonen en woonomgeving al op de gevolgen van 
de bevolkingskrimp voor de kwaliteit van het voorzieningenaanbod (waaronder 
dus ook schoolvoorzieningen) in de Waddenregio. Daarnaast moeten jongeren 
nadat ze een opleiding hebben voltooid voldoende mogelijkheden hebben om de 
arbeidsmarkt te betreden. 
 

Eisen 
 Het onderwijs is van goede kwaliteit. 
 Het onderwijs sluit aan op de maatschappelijke behoefte. 
 Er zijn voldoende schoolvoorzieningen. 
 Iedereen heeft de plicht er voor zorg te dragen dat zijn of haar competenties 

(blijven) aansluiten op maatschappelijke behoeften. 
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Bevindingen 
De voorraad Onderwijs heeft verschillende gezichten. Zo zijn er relatief zeer 
weinig vroegtijdig schoolverlaters te vinden in het Waddengebied en is het 
opleidingsniveau van de bevolking gemiddeld hoog te noemen (met name aan de 
westelijke zijde van het Waddengebied) en neemt nog toe. Daarnaast zien we 
veel scholieren onvertraagd hun diploma behalen. Aan de andere kant zien we 
relatief lage eindexamencijfers in de regio en is het aanbod van zowel basis- als 
voortgezet onderwijs zorgelijk te noemen. De jeugdwerkloosheid in de regio is 
zeer hoog. Dat geldt in het bijzonder voor het Groningse deel van het 
Waddengebied. 
 
  Geografische vergelijkingen 
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6 Conclusies 

6.1 Inleiding 

Zoals de subtitel van dit onderzoeksrapport al aangeeft is de Waddenbarometer 
zoals die in het voorgaande is gepresenteerd een eerste versie van het 
meetinstrument, een 1.0 versie of prototype. Het is dit om meerdere redenen. In 
de eerste plaats omdat de barometer gewoon nog niet af is. Voor een aantal 
indicatoren, in het bijzonder in het economische kapitaal, ontbreken de benodigde 
gegevens of waren die alleen via aanvullend onderzoek boven tafel te krijgen. 
Binnen het ecologisch kapitaal zijn we nog in gesprek met de Waddenacademie 
en leden van het WaLTER onderzoeksteam om, gebruikmakend van daar 
aanwezige specifieke deskundigheid, te kijken hoe we de voorraad biodiversiteit 
het beste kunnen vormgeven. Daarnaast zal nog een check plaatsvinden op de 
wijze waarop nu de voorraad litorale en sublitorale leefgebieden is 
geoperationaliseerd.  Binnen het sociaal-cultureel kapitaal ontbreken met name 
gegevens over cultureel erfgoed. We hebben zelf een SWOT van het 
meetinstrument opgesteld waarin we een beoordeling maken van de 
verschillende indicatoren die we gebruikt hebben c.q. die we zouden willen 
gebruiken. Deze SWOT hebben we als aparte notitie bij dit rapport gevoegd. 
 
Een tweede minstens zo belangrijke reden waarom we vinden dat de 
Waddenbarometer nog niet af is heeft te maken met het feit dat de 
Waddenbarometer in de filosofie van Telos en IMSA nog een vorm van externe 
validatie behoeft. Het gaat daarbij niet om de vraag of we op de juiste wijze meten 
(uiteraard belangrijk), maar of we de juiste doelen hebben gebruikt om het 
meetinstrument te ontwikkelen en of we in de beoordeling van de resultaten een 
normenkader hanteren dat gedeeld wordt door de relevante betrokkenen. De 
ervaring leert dat een dergelijke vorm van externe validatie het gezag van het 
instrument doet toenemen (Hermans e.a., 2011). 
 

6.2 De balans opgemaakt 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de eerste resultaten van de 
Waddenbarometer gepresenteerd op het niveau van de afzonderlijke voorraden 
en daarbinnen op het niveau van de afzonderlijke indicatoren. Daaruit kan een 
gedetailleerd beeld worden opgemaakt van de sterke en zwakke kanten van de 
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Waddenregio vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. De onderstaande 
duurzaamheiddriehoek vat het geheel samen. Hierin zijn de afzonderlijke 
voorraadscores geaggregeerd tot kapitaalscores. We hebben, afwijkend van wat 
we anders doen, er voor gekozen de Telos-duurzaamheiddriehoek op zijn punt te 
zetten. Daarmee doen we ons inziens recht aan het belang van het ecologisch 
kapitaal van de Waddenregio. Het is dit ecologisch kapitaal waaraan de 
Waddenregio haar werelderfgoedstatus dankt. De vier hoofddoelen van het 
Waddenfonds refereren direct dan wel indirect aan dit belang. 
 
Figuur 6 Duurzaamheiddriehoek Waddenregio 

 
 
De voorlopige kapitaalscores tonen dat de Waddenregio op zich nog wel een 
eindje verwijderd is van het realiseren van de onderliggende 
duurzaamheiddoelen. Wel is er sprake van een redelijk evenwichtige (in balans 
zijnde) ontwikkeling op kapitaalsniveau, waarmee niet gezegd is dat dit op 
voorraadniveau ook zo is. Bij de constatering dat de Waddenregio nog wel een 
eindje verwijderd is van het duurzame ambitieniveau moet wel aangetekend 
worden dat dit voor een deel te maken heeft met het gehanteerde (hoge) 
ambitieniveau. Hoe ambitieuzer de lange termijn duurzaamheidsdoelen, hoe 
moeilijker het is deze te realiseren. Maar uiteraard hebben de resultaten ook te 
maken met het feitelijk presteren van de regio. 
 
De spiderdiagram geeft een indruk welke voorraden goed c.q. beter ontwikkeld 
zijn en welke minder goed. Daarmee ontstaat een beeld op hoofdlijnen wat de 
sterke en zwakke kanten zijn van de Waddenregio. Voorraden die een sterk 
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positieve score laten zien zijn landbodem en grondwater (waar overigens voor 
beide voorraden de verzilting een bedreiging vormt), het landschap, toerisme & 
havens en veiligheid. Aan de negatieve zwakke kant gaat het om het 
oppervlaktewater, het litoraal en sublitoraal leefgebied, het zeewater, arbeid en 
wonen en woonomgeving.  
 
Figuur 7 Voorraadscores Waddenbarometer 

 
 
De tabel op de volgende pagina geeft een nog gedetailleerder, niet uitputtend 
beeld van de sterke en zwakke kanten van de Waddenregio.  
 

6.3 Regionale verschillen 

Het Waddengebied is geen homogeen gebied. De analyses in de vorm van 
kaartbeelden laten zien dat de eilanden over het algemeen betere resultaten 
boeken op de verschillende onderdelen van de drie kapitalen dan de gemeenten 
op het vasteland. Naast een eiland-vasteland verschil is er ook sprake van een 
oost-west verschil. De gemeenten in het oostelijk deel van het Waddengebied 
behalen over het algemeen slechtere resultaten dan de gemeenten elders in het 
Waddengebied. Voor de Waddenzee zelf zijn we op dit moment nog niet in staat 
aan te geven of daar concrete patronen zitten in de geconstateerde verschillen. 
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Sterk Zwak 
Sociaal cultureel kapitaal 

Gezonde vermogenspositie 
huishoudens 

Laag opkomstpercentage 
waterschapsverkiezingen 

Hoog opkomstpercentage landelijke 
verkiezingen 

Hoge jeugdwerkloosheid 

Hoog aantal rijksmonumenten Slechte bereikbaarheid 
gezondheidszorg (huisarts/ziekenhuis) 

Goede staat monumenten Geen grote tevredenheid over 
woonomgeving 

Veel musea  
Hoge gemiddelde levensverwachting  
Hoge mate van veiligheid  
Weinig leegstand winkels  
Hoog opleidingsniveau bevolking  
Veel leerlingen onvertraagd naar 
diploma 

 

Economisch Kapitaal 
Goede ontsluiting hoofdwegen Hoge werkloosheid 
Hoge uitgaven toeristen Weinig hoogopgeleide 

arbeidskrachten 
Veel binnenlandse vakanties en 
overnachtingen 

Lage omzet visserij 

Hoge werkgelegenheid toeristische 
sector 

Hoog gasverbruik huishoudens 

Laag elektriciteitsverbruik 
huishoudens 

 

Veel windenergie  
Ecologisch kapitaal 

Geen zware metalen, vermesting of 
verzuring van de bodem 

Hoge mate van verzilting bodem 

Veel gesloten gebieden visserij Hoge mate van verzilting grondwater 
Geen zware metalen, vermesting of 
verzuring van het grondwater 

Kwaliteit oppervlaktewater onder de 
maat 

Lage concentratie ozon in de lucht Slechte chemische kwaliteit zeewater 
Weinig last van fijn stof Veel specifiek verontreinigende 

stoffen zeewater 
Weinig geluidshinder Hoge emissie stikstof- en 

koolstofoxiden 
Hoge mate openheid vanaf zee Lage natuurkwaliteit intergetijdenzone 
Weinig verstedelijking Onvoldoende zeegrasvelden en 

mosselbanken aanwezig 
Overige leefgebieden op land blijven 
behouden 
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Bijlage 1: Overzicht geïnterviewde 
personen 

Naam Organisatie 
Frans Sijtsema, Jouke van Dijk Rijksuniversiteit Groningen 
Martijn de Jong St. Wad, Coalitie Wadden Natuurlijk, 

Natuurmonumenten 
Bram van de Klundert, Dick 
Hamhuis 

Waddenfonds 

Waldina Hulshoff Regie College Wadden, Beheerraad 
Oeds Bijlsma Provincie Fryslan 
Jan Marinus Propsma Partoer 
Herman Verheij Waddenvereniging, Seas at Risk, Wadden Sea 

Forum 
Jaap Verhulst Ministerie van Economische Zaken/Rijksheer 

voor het Noorden 
Arjan Berkhuysen  Waddenvereniging 
Klaas Laansma It Fryske Gea 
Jeroen Jansen  NAM 
Hans Revier  Waddenvereniging, hogeschool Van Hall 

Laresteijn 
George Wintermans WEb (Wintermans Ecologenbureau) 
Hein Sas Programma Rijke Waddenzee 
Marnix van Stralen  Van Stralen 
Monique van den Dungen Groningen Seaports 
Arjen Bosch De Laar, Advies Waddenhavens 
Ester Kuppen Waddenvereniging 
Eisse Luitjens NOM Business Development 
Roel de Jong  Wetterskip 
Elze Klinkhammer Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat 

Noord Nederland, voorheen Ministerie van 
Economische Zaken/ Deltaprogramma Wadden 

Herman Hummel, Sander 
Wijnhove 

NIOZ Yerseke 
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Bijlage 2: Het bepalen van de 
grootte van voorraden en kapitalen 

Voor elke voorraad wordt een totaalscore bepaald door de scores van alle 
indicatoren gewogen bij elkaar op te tellen. Weging vindt plaats omdat niet aan 
alle eisen en alle indicatoren even belangrijk worden geacht. De gewichten van 
iedere indicator worden bepaald op basis van het aantal eisen per voorraad. De 
gewichten van iedere indicator worden bepaald op basis van het belang dat aan 
een bepaalde eis wordt toegekend en het belang dat vervolgens aan een indicator 
kan worden toegekend. Tabel 1 geeft hier een voorbeeld van. 
 
Tabel 1:  Voorbeeld van weging indicatoren bij eisen van gelijk belang 

Vo
or

ra
ad

 1
 

  Weging Hoek 

Eis 1 
indicator 1 25% 90 
indicator 2 25% 90 

Eis 2 
indicator 3 16,67% 60 
indicator 4 16,67% 60 
indicator 5 16,67% 60 

  100,00% 360 
 
De weging van de indicatoren valt af te lezen uit de hoekpunt die ze innemen in 
de taartdiagrammen. De straal van de taartpunt geeft de gemeten situatie aan. 
Hoe groter de straal hoe beter de score. De stippellijn geeft de situatie bij de 
vorige meting weer. Een naar buiten gerichte pijl is een verbetering, een naar 
binnen gerichte pijl betekent een achteruitgang.  
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Figuur 1:  voorbeeld van de weging van indicatoren in een voorraad 

 
De optelsom van de voorraden binnen een kapitaal bepaalt vervolgens de score 
van het kapitaal. Ook hierbij vind een weging plaats. Niet ieder voorraad is even 
belangrijk. Het gehanteerde gewicht van de voorraden is terug te vinden bij de 
conclusies bij ieder kapitaal. Voor deze editie hebben niet de stakeholders, maar 
heeft Telos zelf de gewichten bepaald. Figuur 2 geeft een overzicht van de 
voorraden en de kapitalen in de duurzaamheiddriehoek. 
 
Figuur 2:  overzicht duurzaamheiddriehoek 
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Figuur 3: indexering van indicatoren 

 
 
Berekening van voorraden en kapitalen 
Indicatoren worden geïndexeerd via de aan de indicatoren gestelde normen. Door 
deze indexering van de indicatoren worden ze dimensieloos en kunnen ze zonder 
problemen worden opgeteld binnen de voorraad. In figuur 5 gaat het om een 
willekeurige indicator I, waarvoor een vijftal normen zijn opgesteld (I0 t/m I4)  en 
waarvoor geldt dat I0 (= Imin)  I  I4 (=Imax). Vaak geldt dat Imin = 0 en Imax, =100 % 
maar dit is zeker niet altijd het geval. Deze vijf normen komen overeen met de 
grenzen van de kleurovergangen in de voorraden: R0 = 0; R1 = 25%; R2= 50%; 
R3=75%; R4=100%. 
 
De indicator wordt geïndexeerd aan de hand van de gestelde normen. Voor de 
relatie tussen de normen en de geïndexeerde score wordt uitgegaan van een 
lineair verband. Theoretisch hoeft deze verhouding niet lineair te zijn, maar in de 
praktijk is het aangenomen lineaire verband een goede benadering.  
 
Voor positieve indicatoren, indicatoren waar een hoge waarde een positieve 
bijdragen hebben aan duurzaamheid (zoals gezondheid van de bevolking, de 
innovatiekracht of de dikte van de ozonlaag) geldt de volgende formule: 

















 nn

n
n

II

II
RR

1

25  (%) 

 
Voor negatieve indicatoren, indicatoren waar een hoge waarde een negatieve 
bijdrage heeft aan de duurzaamheid (zoals vervuiling, werkloosheid en racisme) 
geldt:  

















 nn

n
n

II

II
RR

1

25100  (%) 

 
Waarin:  
I =  de gemeten waarde van de indicator; 
R =  de geïndexeerde waarde (in procenten), de straal van de indicator in de 

voorraad; 
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n =  0 indien I0  I < I1; n = 1 indien I1  I < I2; n = 2 indien  I2  I < I3; n= 3 indien  
indien I3  I  I4 

Rn =  grenzen bij kleurovergang;  R0 = 0; R1 = 25%; R2= 50%; R3=75%; 
R4=100%. 

In =  gestelde normen aan indicator;  
 
Indicatoren worden gewogen bij elkaar opgeteld tot een score voor de voorraad 
en voorraden worden opgeteld tot kapitaal: 

 



m

j

ijij

n

i

i RawK
11

 

 
met: 
K = score van het kapitaal (in procenten); 
n =  het aantal voorraden in kapitaal K 
m=  het aantal indicatoren in voorraad i 
R =  geïndexeerde waarde van indicator I (in procenten) 

wi = gewicht van voorraad i, 0 < wi  1 en 1
1




n

i

iw  

aij = gewicht van indicator, waarvoor geldt  0 < aij  1 en 1
1




m

j

ia ,  
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Bijlage 3: Overzicht indicator-
waarden en gegevensjaar 

Ecologisch kapitaal 
VOORRAAD INDICATOR -1 METING 0 METING 

  Waarde Jaar Waarde Jaar 

Landbodem zware metalen 0 2009 0 2012 

vermesting 0 2009 0 2012 

verzuring 0 2009 0 2012 

verzilting 40 2009 95 2012 

bestrijdingsmiddelen n.b. - n.b. - 

Zeebodem gesloten gebieden 
visserij 

58 2010 42 2013 

bodemdaling n.b. - n.b. - 

zandsuppletie n.b. - 5 2014 

Grondwater zware metalen 0 2009 0 2012 

vermesting 0 2009 0 2012 

verzuring 0 2009 0 2012 

verzilting 81 2009 81 2012 

bestrijdingsmiddelen n.b. - n.b. - 

drinkwatergebruik n.b. - n.b. - 

drinkwater uit lokale 
bronnen 

n.b. - n.b. - 

Oppervlakte-
water 

chemische toestand 60 2009 50 2014 

biologische kwaliteit 39 2009 30 2014 

specifiek 
verontreinigende 
stoffen 

30 2009 28 2014 

fysisch chemische 
kwaliteit 

23 2009 42 2014 

Zeewater hydromorfologische 
kwaliteit 

66 2009 66 2014 

chemische toestand 0 2009 0 2014 
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VOORRAAD INDICATOR -1 METING 0 METING 

  Waarde Jaar Waarde Jaar 

biologische kwaliteit 1.75 2009 1.75 2014 

specifiek 
verontreinigende 
stoffen 

0 2009 0 2014 

fysisch chemische 
kwaliteit 

0.75 2009 0.75 2014 

beschikbaarheid 
nutrienten 

1 2009 1 2014 

zwevend stof n.b. - n.b. - 

Lucht concentratie 
stikstofoxiden 

12.4 2009 11.6 2013 

concentratie fijn stof 17.4 2009 16.1 2013 

concentratie ozon 47.1 2009 52.7 2013 

emissies 
stikstofoxiden 

11.8 2010 10.3 2012 

emissies fijn stof 0.8 2010 0.8 2012 

emissies 
koolstofdioxide 

9.7 2010 5.9 2012 

Landschap oppervlakte natuur 11.5 2006 11.5 2010 

oppervlakte grasland 25.7 2006 26.4 2010 

stedelijkheid 2.8 2006 2.9 2010 

hotspot index n.b. - 1.78 2014 

openheid vanaf zee 0.1 2002 0.2 2012 

openheid op land n.b. - 525 2009 

geluidhinder n.b. - 8.9 2012 

licht emissie n.b. - 1.1 2012 

Ecosystemen matig diep en diep 
water 

0.52 2005-2007 0.58 2010-2012 

ondiep water 0.55 2005-2008 0.6 2010-2013 

intergetijdengebieden 0.56 2005-2009 0.45 2010-2014 

kwelders 0.79 2005-2010 0.77 2010-2015 

harde substraten 0.77 2005-2011 0.69 2010-2016 

zandbanken 0.57 2005-2012 0.74 2010-2017 

Leefgebieden 
op land 

grijze duinen n.b. - 4091 2012 

duinbossen n.b. - 922 2012 

vochtige duinvalleien n.b. - 967 2012 

heischrale graslanden n.b. - 12 2012 

blauwgraslanden n.b. - 9 2012 

overige leefgebieden n.b. - 0 2012 

kwelders 62.5 diverse jaren 63.4 diverse jaren 

pionierzone kwelders 25 diverse jaren 25.5 diverse jaren 
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VOORRAAD INDICATOR -1 METING 0 METING 

  Waarde Jaar Waarde Jaar 

Litorale en 
sublitorale 
leefgebieden 

zandbanken n.b. - 5 2012 

zeegrasvelden 1.56 2008 0.77 2011 

mosselbanken 0.8 2008 0.61 2011 

rustgebieden 
zeehonden 

n.b. - n.b. - 

broedgebieden vogels n.b. - n.b. - 

Biodiversiteit Van deze voorraad zijn nog geen gegevens beschikbaar 
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Economisch kapitaal 
VOORRAAD INDICATOR -1 METING 0 METING 

  Waarde Jaar Waarde Jaar 

Arbeid werkloosheid 9.2 2013 10.6 2014 
ontgroening en vergrijzing n.b. - 0.6 2012 
werkgelegenheidsfunctie n.b. - 89.5 2012 
aandeel hoogopgeleiden n.b. - 23.8 2012 

Economische 
prestaties 

starters n.b. - 1.13 2013 
opheffingen n.b. - 7 2012 
snelgroeiende bedrijven n.b. - 8 2010/2012 
BRP per capita 94.2 2009 95.3 2011 
besteedbaar inkomen van 
huishoudens 31.3 2009 31.7 2011 
economische groei 2.88 2009 0.02 2013 
groei werkgelegenheid 0.52 2011 -1.25 2013 
groei aantal vestigingen 8.2 2011 1.43 2013 

Toerisme en 
havens 

uitgaven toeristen 219 2009 248 2013 
binnenlandse vakanties 1125 2009 983 2013 
binnenlandse 
overnachtingen n.b. - 5.94 2013 
werkgelegenheid 
toeristische sector 6.7 2009 6.56 2013 
investeringen havens 338 2008 212 2012 
werkgelegenheid havens 4.97 2009 4.9 2012 
economische betekenis 
havens 621 2008 561 2012 

Landbouw en 
visserij 

verbreding agrarische 
activiteiten n.b. - n.b. - 
omzet agrarische sector n.b. - n.b. - 
aandeel zilte teelten in 
totale omzet agrarische 
sector n.b. - n.b. - 
verbreding van de 
visserijactiviteiten n.b. - n.b. - 
aantal omgebouwde of 
nieuwe visserijboten n.b. - n.b. - 
aandeel biobased sector in 
totale werkgelegenheid n.b. - n.b. - 
productiviteit agrarische 
sector n.b. - n.b. - 
aandeel topsector 
agro&food n.b. - n.b. - 
brandstofmix visserijboten n.b. - n.b. - 
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VOORRAAD INDICATOR -1 METING 0 METING 

  Waarde Jaar Waarde Jaar 

biologische landbouw 2.11 2011 2.33 2013 
arbeidskrachten landbouw 15.1 2009 14.2 2014 
omzet visserijsector 72.2 2009 79.9 2013 

Ruimte en 
infrastructuur 

oppervlakte agrarische 
bedrijvenparken n.b. - n.b. - 
netto-bruto verhouding 
bedrijventerreinen n.b. - 74.7 2013 
voorraad 
bedrijventerreinen n.b. - 1033 2013 
aandeel verouderd 
bedrijventerreinen n.b. - 28.2 2013 
vaardiepte havens n.b. - n.b. - 
omgebouwde of nieuwe 
bedrijventerreinen n.b. - n.b. - 
ontsluiting hoofdwegen 1.41 2010 1.43 2012 
ontsluiting treinstations 6.1 2010 6.2 2012 

Energie en 
grondstoffen 

gasverbruik huishoudens 3170 2009 3076 2012 

elektriciteitsverbruik 
huishoudens 1938 2009 1777 2012 

energielabels woningen 1.93 2009 1.77 2013 

windenergie 4846 2009 5070 2013 

zonne-energie 29 2009 70.1 2012 

biomassa 989 2009 2645 2013 

uitputting gasvoorraden 12.5 2010 11.3 2013 

werkgelegenheid 
duurzame energie n.b. - n.b. - 
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Sociaal-cultureel kapitaal 
 

VOORRAAD INDICATOR -1 METING 0 METING 

  Waarde Jaar Waarde Jaar 

Sociale 
participatie 

arme huishoudens 6.53 2009 9.38 2011 
langdurige werkloosheid n.b. - 1.56 2013 
langdurige bijstand n.b. - 0.84 2012 
arbeidsongeschiktheid n.b. - 3.83 2012 
vermogenspositie 
huishoudens 66 2007 67 2011 
vrijwilligerswerk n.b. - 24 2005/2009 
sociale cohesie n.b. - 6.53 2011 

Politieke 
participatie 

opkomstpercentage 
gemeenteraads-
verkiezingen 53 2010 56.8 2014 
opkomstpercentage 
landelijke verkiezingen n.b. - 75.2 2012 
opkomstpercentage 
provincale 
statenverkiezingen n.b. - 58.4 2011 
opkomstpercentage 
waterschapsverkiezingen n.b. - 24.4 2008 

Kunst en 
cultuur 

gemeentemonumenten n.b. - n.b. - 
podiumkunsten 1.71 2011 1.88 2012 
voorraad zeer hoog 
beschermd archeologisch 
erfgoed n.b. - n.b. - 
druk op wettelijk 
beschemde terreinen n.b. - n.b. - 
beschermde stads- en 
dorpsgezichten n.b. - n.b. - 
beschermde 
rijksmonumenten n.b. - 10.51 2013 
musea 3.61 2009 3.55 2011 
staat van rijks- en 
gemeentemonumenten 82 2008 77 2010 
maritiem erfgoed n.b. - n.b. - 

Gezondheid levensverwachting 80.57 2009 80.61 2012 
beoordeling eigen 
gezondheid n.b. - 79.1 2012 
huisartsen 2.43 2008 2.33 2011 
kwaliteit ziekenhuizen n.b. - 2.7 2013 
afstand tot ziekenhuizen 14.97 2012 14.96 2013 
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VOORRAAD INDICATOR -1 METING 0 METING 

  Waarde Jaar Waarde Jaar 

onvoldoende bewegen n.b. - 31.9 2012 
riskant gedrag n.b. - 27.7 2012 

Veiligheid onveiligheidsgevoel 31.54 2011 32.6 2013 
overstromingsrisico n.b. - n.b. - 
lengte natuurvriendelijke 
kustverdediging n.b. - n.b. - 
geweldsdelicten n.b. - 28 2010-2012 
vermogensdelicten n.b. - 21.8 2010-2012 
verkeersonveiligheid n.b. - 4.9 2010-2012 
jeugdcriminaliteit 2.23 2010 1.96 2012 
kans op ramp n.b. - 0.53 2013 

Wonen en 
woonom-
geving 

nieuwbouwwoningen n.b. - 19.7 2010-2012 
WOZ waarde 162.1 2010 166.2 2014 
leegstand winkels n.b. - 6.82 2014 
tevredenheid over het 
winkelaanbod n.b. - 75.1 2012 
afstand tot supermarkt 1.40 2010 1.35 2012 
verhuismutaties n.b. - -2.6 2008-2012 
tevredenheid 
woonomgeving n.b. - 83.8 2012 
tevredenheid 
groenvoorzieningen n.b. - 74.5 2012 

Onderwijs jeugdwerkloosheid n.b. - 8.8 2013 
opleidingsniveau 37.8 2010 34.3 2013 
aanbod basisscholen n.b. - 4.4 2012 
aanbod voortgezet 
onderwijs 1.43 2012 1.36 2013 
voortijdig schoolverlaters n.b. - 0.73 2011 
onvertraagd naar diploma n.b. - 75.8 2012 
eindexamencijfer n.b. - 6.39 2012/2013 
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Bijlage 4: Achtergrond 
natuurpunten 

Om integraal het effect van maatregelen op de biodiversiteit te kunnen 
vaststellen, heeft PBL de natuurpunten-methodiek ontwikkeld. De methode bouwt 
voort op de eerder ontwikkelde natuurwaarde-indicator van het PBL. 
Natuurpunten worden berekend als product van kwaliteit, oppervlakte en 
weegfactor van habitattypen. De natuurpunten methodiek kan worden gebruikt om 
natuur en biodiversiteit op een systematische in de Waddenbarometer op te 
nemen. 
 
De natuurwaarde-indicator gaat uit van het voorkomen van soortengroepen in een 
gebied. De soortengroepen worden opgebouwd uit het voorkomen van 
kenmerkende soorten. De keuze van indicatorsoorten wordt gemaakt op grond 
van hun rol en indicatieve waarde voor het goed functioneren van het 
ecosysteem. Per soortgroep worden bij voorkeur meerdere soorten worden 
opgenomen. Voorwaarde is dat er monitoringsgegevens beschikbaar zijn over het 
voorkomen van de soort en dat bekend is waarom een soort belangrijk is voor een 
gebied. Om de verschillende indicatorsoorten tot een score voor de soortengroep 
te aggregeren wordt het voorkomen per soort gerelateerd aan natuurlijke 
referenties (natuurwaarde, KRW) en doelen (Natura 2000). De gebruikte 
gegevens hoeven overigens niet beperkt te blijven tot het voorkomen van soorten, 
ook vegetatietypen (pioniersstadia kwelders), verhoudingen van populaties (b.v. 
wormeneters : schelpdiereters) en samengestelde indicatoren (b.v. KRW-indicator 
vissen met deelmaatlatten) kunnen worden gebruikt, zolang er maar een 
referentiewaarde kan worden aangegeven. 
 
De natuurwaarde-indicator geeft inzicht in de biodiversiteit van één gebied. Voor 
de methodiek van de natuurpunten wordt gekeken naar de natuurwaarde van de 
verschillende natuurtypen binnen het gebied. Per natuurtype wordt de 
natuurwaarde-indicator vastgesteld, als kwaliteitsindicator voor het natuurtype. 
Om vervolgens tot één kwaliteitsindicator voor het gebied te komen worden de 
kwaliteiten per natuurtype gewogen aan de hand van het oppervlak en een 
weegfactor. De weegfactor geeft een indicatie van de natuurwaarde van een 
intact natuurtype en wordt bepaald op basis van het potentieel voorkomen van 
zeldzame en bedreigde kenmerkende soorten. 
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Om voor het Waddengebied de natuurwaarde in natuurpunten te kunnen bepalen, 
zal onderscheid gemaakt worden in aquatische en terrestrische natuurtypen. Voor 
het aquatische deel wordt voorgesteld de volgende natuurtypen te onderscheiden: 
- matig diep en diep water (incl. bodem); 
- ondiep water (incl. bodem); 
- slikken en zandplaten; 
- getijdenmoeras; 
- hard substraat; 
- zandbanken. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de soorten / indicatoren 
die per natuurtype worden beschouwd voor het bepalen van de natuurpunten. 
Tevens wordt in deze tabel de gebruikte oppervlakte en weegfactor per 
natuurtype gegeven. 
 

Natuurtype Natuurwaarde-soorten 
(Wortelboer, 2010) 

Opper-
vlakte [ha] 

Weeg-
factor 

Matig diep en 
diep water (>5 
meter) 

Chlorofyl-a, Phaeocystis, 
stekelrog, eileggende roggen, 
spiering, KRW-EKR Vissen, 
gewone garnaal, eider, grote 
stern, visdief, bruinvis, 
gewone zeehond 

342 0.62 

Ondiep water (<5 
meter) 

Chlorofyl-a, Phaeocystis, 
stekelrog, eileggende roggen, 
spiering, KRW-EKR Vissen, 
nonnetje, gewone garnaal, 
oppervlakte mosselbank, 
oppervlakte kokkelbank 
(biomassa kokkels), BEQI 
macrofauna (KRW-indicator: 
aantal soorten, dichtheid, 
biomassa, similariteit), grote 
stern, visdief, bruinvis, 
gewone zeehond 

866 1.06 

Intergetijdenzone Zeegras, Nonnetje, gewone 
garnaal, oppervlakte 
mosselbank, oppervlakte 
kokkelbank (biomassa 
kokkels), BEQI macrofauna 
(KRW-indicatoren: aantal 
soorten, dichtheid, biomassa, 
similariteit), kanoet, bonte 
strandloper 

1310 0.64 

Getijdenmoeras Oppervlakte kwelders, 
kwaliteit kwelders, 
scholekster, kluut 

63 2.44 

Hard substraat Eider, steenloper 3.7 1.05 
Zandbank Strandplevier, dwergstern, 

gewone zeehond 
5 0.16 


