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Geachte geadresseerde,
Op 15 februari jl zond de Producentenorganisatie van de Nederlandse mosselcultuur, mede namens
zes organisaties in de garnalensector, u een brief over het projectplan “Waddenmozaïek, naar een rijk
geschakeerde wadbodem”, en de financiering daarvan. Daarin wordt ook de koppeling gelegd met de
convenanten. Graag geven wij als natuurorganisaties samenwerkend in de Coalitie Wadden Natuurlijk
(CWN)1 - een reactie op de brief. De brief van de visserijorganisaties verrast ons. Immers wij zijn aan
verschillende tafels in goed overleg met zowel de PO-Mosselcultuur als met de garnalenorganisaties
en daar is de inhoud van de brief niet naar voren gebracht.
Als CWN zijn we blij met Waddenmozaïek, juist omdat het een bijdrage levert aan het realiseren van
een rijke Waddenzee. Het project geeft invulling aan het Investeringskader Waddengebied 2016-2026
van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en van het Waddenfonds. Een hoofdopgave
van het Investeringskader is het herstel van een evenwichtig voedselweb. Volgens het
Investeringskader vereist dit het ontwikkelen van gevarieerde bodemstructuren in de vorm van een
mozaïek van hard zand, slik, schelpenbanken en veenpakketten. Met het project Waddenmozaïek
brengen de Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) en Natuurmonumenten de komende vierenhalf jaar de variatie in het onderwaterlandschap en
de bijbehorende biodiversiteit voor het eerst helemaal in kaart. Daarnaast richt het project zich op
potentiële beheersmaatregelen voor bescherming en herstel van de bovengenoemde bodemstructuren
in de Waddenzee. De inventarisatie moet aantonen hoe er op grote schaal zeegras, plankton en
schelpdieren terug kunnen keren in de Waddenzee. Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en
foerageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden.
Bij het opstellen van Waddenmozaïek zijn ambtelijke vertegenwoordigers van de provincies direct
betrokken geweest. De stuurgroep Waddenprovincies heeft het projectplan positief beoordeeld.
Hoewel bij het project Waddenmozaïek onderzoeksinstituten zijn betrokken, betreft Waddenmozaïek
nadrukkelijk geen wetenschappelijk onderzoek. Het project richt zich op uitvoering van maatregelen en
niet op een theoretische onderbouwing. Het project sluit daarmee direct aan bij de doelen van het
Investeringskader Waddengebied.
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Binnen Waddenmozaïek wordt geen onderzoek gedaan naar de effecten van visserij. De in het project
voorziene maatregelen vinden uitsluitend plaats in voor de visserij gesloten gebieden. Het project geeft
een invulling aan de natuurherstelopgave voor de Waddenzee, door kennis te genereren voor te
nemen effectieve maatregelen voor zeenatuurherstel. Wat ons betreft vormt het project geen
bedreiging voor de convenanten met de mossel- en garnalensector. Deze convenanten zijn waardevol
en hebben tot doel te komen tot natuurherstel. Wanneer deze ‘bedreiging’ wel zo gevoeld wordt door
de visserijsector dan willen wij dat in gesprekken graag wegnemen.
In de brief van de visserijorganisaties wordt verwezen naar reeds lopend onderzoek. Vanzelfsprekend
zijn wij als CWN en de onderzoekers daarmee bekend. Waddenmozaïek is geen dubbeling van en niet
concurrerend met het bestaande onderzoek. In aanvulling op het reeds lopende onderzoek moet
Waddenmozaïek juist praktische maatregelen voor natuurherstel opleveren.
Als CWN denken wij dat de uitkomsten van het project Waddenmozaïek bijdragen aan een goede
onderbouwing van het overleg tussen visserijsector, overheid en natuurorganisaties en maatregelen
om te komen tot een rijke Waddenzee. Wij vinden daarom betrokkenheid van de visserijorganisaties bij
het project Waddenmozaïek van belang. De projectpartners zoeken daarvoor een geschikte werkvorm.
In de afgelopen maanden is het project al toegelicht aan de ecoloog van de PO-mosselcultuur en in
het overleg van de gezamenlijke projectgroep garnalenvisserij. In de brief vragen visserijorganisaties
om Waddenmozaïek aan een onafhankelijke inhoudelijke review te onderwerpen. Dat vinden wij een
goed idee. Met de participatie van gerenommeerde instituten als de Rijksuniversiteit Groningen en het
NIOZ wordt ons inziens borg gestaan voor de kwaliteit van het project. Het onlangs afgesloten project
Waddensleutels – uitgevoerd door de zelfde projectpartners – is door de Waddenacademie achteraf
geëvalueerd. Als beoordeling kreeg dat project voor de maatschappelijke relevantie en impact: ‘erg
goed’ en voor de wetenschappelijke kwaliteit: ‘erg goed/excellent’. Wij zouden het toejuichen als ook
ditmaal de Waddenacademie het project achteraf toetst.
Aangezien het project Waddenmozaïek voortborduurt op de kwaliteit van het eerder uitgevoerde
project Waddensleutels en aansluit op het Investeringskader Waddengebied, zijn wij van mening dat
de door de projectindieners gevraagde financiële bijdrage elke daarin geïnvesteerde euro meer dan
waard is. We stellen voor dat de projectpartners desgewenst een toelichting geven op het project.
Vanzelfsprekend lichten ook wij graag onze visie mondeling toe.
Hoogachtend,
Mede namens de organisaties behorende tot de Coalitie Wadden Natuurlijk,
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Bijlage: evaluatie waddenfondsproject Waddensleutels.

