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Het is nu 2 jaar na de start. En als Wim Meijer in het voorwoord van het boek Waddenzee Werelderfgoed het
Programma naar een Rijke Waddenzee noemt als opstap naar een situatie waarin “overheden en belangen
groeperingen in samenspraak met de wetenschap heldere en afgewogen beslissingen nemen over natuur en
menselijk medegebruik”- dan hebben we het niet slecht gedaan.
De mensen die het programma vorm geven, de club van Kees van Es, heeft in 2 jaar bereikt, dat Naar een Rijke
Waddenzee een rol van betekenis speelt in de Wadden. Zij hebben verbindingen gelegd – met eilanden en havens,
met het Deltaprogramma en de Waddenacademie, met partners, met critici en met bestuurders. Zij hebben
duidelijk gemaakt waar het programma staat: tussen beleid dat abstract is en uitvoering die nog op touw moet
worden gezet. Zij hebben de gebaande paden verlaten – want het verleden leert dat die nergens toe leiden, en
vastgehouden aan het adagium: leren door doen. Soms betekent dat het loslaten van oude patronen, of het
doorbreken van gevestigde hiërarchie. En soms gaat het ook van au.
De uitvoering van het mosselconvenant vordert gestaag. Mogelijkheden voor verbetering van de Eems-Dollard
zijn in kaart gebracht. De uitwerking van de visie op duurzame visserij wordt ondersteund. Verkenningen rond
slibhuishouding en baggeren worden samen met anderen opgepakt. Het programma is betrokken bij Afsluitdijk
en Prins Hendrikdijk. En het Waddenfonds dat weer op stoom komt vraagt om programmatische invulling, ook
voor Natuur en Water.
De Regiekamer – een wat pretentieuze naam voor wat zich ontwikkelt tot een kritisch meedenkende, meediscus
siërende raad van toezicht, ziet toe op de voortgang, organisatie en financiën, en is blij met de resultaten die in
dit jaarverslag uit de doeken worden gedaan.
Dank aan alle mensen en aan de organisaties die door hun enthousiaste inzet deze stap op de goede weg
mogelijk hebben gemaakt.
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