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Opgave 1. De Waddenzee valt droog AM 

Bron 1. Artikel van het ANP 

Rapport: droogvallen Waddenzee kan eind deze eeuw voorbij zijn 

ANP  

De Waddenzee kan volgens een nieuw rapport sneller dan verwacht permanent onder water 

komen te staan. Dat komt mede door onderschatting van de na-effecten van gas- en 

zoutwinning. Nieuwe inzichten over de mogelijk versnelde smelting van ijskappen spelen 

ook een rol. 

Volgens het rapport Toekomst Waddenzee loopt het natuurgebied nog voor het eind van 

deze eeuw kans op grootschalige verdrinking. De zandplaten van de Wadden vallen nu nog 

twee keer per dag droog. Dat trekt onder meer grote groepen trekvogels die er op zoek zijn 

naar voedsel. Als het gebied niet meer droog komt te liggen, is dat desastreus voor bepaalde 

flora en fauna. Het vormt ook een risico voor de kustbescherming.  

De delfstofwinning in het Waddengebied zorgt ervoor dat de bodem sneller zakt dan 

normaal. Volgens de onderzoekers is te weinig rekening gehouden met de 

langetermijneffecten van gasboringen, zelfs al zijn ze inmiddels stopgezet. 

 

Lees bron 1 en maak daarna onderstaande vragen. 

1. Leg uit dat gaswinning op de korte termijn heeft geleid tot een toename van de 

welvaart van Nederland. 

Met gas wordt inkomen verdiend waardoor het BBP (het verdiende inkomen 

van alle Nederlanders samen) stijgt. 

2. Leg uit dat een toename van het BBP door gaswinning, niet hoeft te worden 

meegerekend in het meten van welvaart via de maatstaf “groen BBP”. 

Bij een groen BBP wordt rekening gehouden met welvaart waarbij de aarde 

niet wordt uitgeput. Met gaswinning wordt de welvaart wel uitgeput, en dus 

wordt gaswinning niet meegerekend met het groene BBP 

3. Noem drie negatieve externe effecten van gaswinning. 

uitputting van de aarde 

verzakking van de grond in de gaswingebieden 

CO2 uitstoot waardoor de aarde opwarmt 

4. Leg uit dat het wegvallen van kustbescherming tot maatschappelijke kosten 

zal leiden. 

Om de kustbescherming op peil te houden moeten belastingen worden 

opgebracht om de ophoging van de dijken uit te betalen. 

5. Is kustbescherming een individueel of een collectief goed. Leg dit uit aan de 

hand van de kenmerken van collectieve goederen. 

Een collectief goed. Je kunt niemand uitsluiten van het gebruik van dijken en 

je rivaliseert ook niet om het gebruik van de dijken. Als jij ook in het 
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beschermde gebied komt maakt dat voor het gebruik niet uit, en niemand kan 

je tegenhouden daar te komen. 

 

 


