
 
 

PERSBERICHT  

Urgente oproep van internationale natuurbeschermers over gaswinning Waddenzee 

Motie over Waddenzee bij internationaal IUCN congres in Marseille  

 

Harlingen/Marseille, 8 september 2021 

Op het laatste moment heeft het IUCN World Congress een urgente motie over de Waddenzee in 

behandeling genomen. De motie roept de Nederlandse regering op om geen nieuwe gaswinning 

onder een beschermd natuurgebied te starten. De motie van de Waddenvereniging wordt 

ondersteund door 23 natuurbeschermingsorganisaties uit landen in Europa en Afrika.  

Het IUCN World Congress wordt deze week gehouden in Marseille voor natuurbeschermers en 

vertegenwoordigers van regeringen uit de hele wereld als voorbereiding voor grote internationale 

beslissingen over natuurbehoud en klimaatverandering. Het congres opende met een duidelijke 

boodschap van de Franse president Macron waarin hij benadrukte hoezeer klimaatverandering en 

het behoud van natuur met elkaar verweven zijn.  

‘Omdat het waddengebied van belang is voor vogels en mensen uit de hele wereld hebben we deze 

motie ingediend’, aldus Frank Petersen van de Waddenvereniging. ‘Dit is een uniek UNESCO 

werelderfgoed en beschermd natuurgebied dat van groot belang is voor bijvoorbeeld vogels die van 

Siberië naar Afrika vliegen. Deze nieuwe gaswinning heeft effect op zowel klimaatverandering als het 

behoud van de unieke natuur van de Waddenzee. Als wadplaten verdwijnen zal voedsel voor deze 

trekvogels verdwijnen en zo verdwijnen deze vogels ook weer uit Afrikaanse landen langs de 

Atlantische Oceaan. Zo merk je dat het besluit van één Nederlandse Minister al het goede werk van 

vele natuurbeschermers over de hele wereld kan frustreren.’ 

De motie wordt deze week in stemming gebracht. ‘Het IUCN World Congress kent de mogelijkheid 

voor leden om een urgente motie in te dienen. De Waddenvereniging heeft dit gedaan met steun 

van 23 andere organisaties uit veel andere landen. Het is nu aan het congres om over de motie te 

stemmen. Een aangenomen motie wordt een resolutie en is een belangrijk signaal van de 

wereldwijde natuurbeschermingsgemeenschap. IUCN NL is aanwezig in Marseille en wij zullen de 

stemming gaan volgen’, aldus Carl Königel van IUCN NL in Marseille.  

De motie is ingediend en in te zien via de website van het IUCN Congres: 

133 - Call to withdraw draft-permit exploration of fossil fuels underneath UNESCO World Heritage 

Site Wadden Sea | IUCN World Conservation Congress 2020 (iucncongress2020.org)  

 

Noot voor de redactie 

 

Voor meer informatie belt u met: 

Frank Petersen, Waddenvereniging: 06 2938 6517  

Carl Königel, IUCN NL  (in Marseille, voor vragen over congres & moties): 06 1231 9627 

De Waddenvereniging is een petitie gestart die inmiddels meer dan 20.000 keer ondertekend is: 

Bescherm de Wadden, stop gaswinning onder de Waddenzee 

https://www.iucncongress2020.org/motion/133
https://www.iucncongress2020.org/motion/133
https://petities.nl/petitions/bescherm-de-wadden-stop-gaswinning-onder-de-waddenzee?locale=nl
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