Geachte heer Wallage,
Hoe ziet de Noordzee er in 2050 uit volgens u? Ziet u daar veel offshore wind parken? Mogen vissers
daar blijven vissen? En hoe zit het eigenlijk met de zeedieren en ander onderwater leven in 2050?
Daar heeft u natuurlijk de afgelopen maanden hard over na gedacht met de partijen die zich
aansluiten bij het Noordzee Akkoord. Maar vraagt u zich ook niet af hoe kinderen eigenlijk denken
over deze vragen? De generatie die in 2050 volwassen is en die dan met onze Noordzee verder
moet. Wat zijn hun belangen, zorgen en wensen eigenlijk? Als Burgemeester van jouw Noordzee ben
ik de afgelopen maanden in gesprek geweest met kinderen uit heel Nederland om precies dit in
kaart te brengen. Want zo’n Noordzee Akkoord moet natuurlijk ook kunnen worden gedragen door
de volgende generatie eigenaren van de Noordzee. Zo ben ik op bezoek geweest bij basisscholen in
Bergen en Den Helder, en heb ik op de Zapp Your Planet-dag ook met honderden kinderen
gesproken. Ik stond versteld van hoeveel deze doelgroep eigenlijk al weet over hun zee en hun
enthousiasme om mee te werken aan de Noordzee van de toekomst. Graag deel ik met u de
indrukken die ik tijdens deze gesprekken heb opgedaan.
Plastic soep
De kinderen zijn het unaniem eens dat de plastic soep aan moet worden gepakt en dat wij een
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor de natuur. Ze hebben het
aanhoudende probleem van plastic vervuiling goed tussen de oren zitten en zijn zich erg bewust van
hun rol en de bijdrage die zij kunnen leveren voor het oplossen van dit immense probleem. Één van
de scholen had recentelijk zelfs hun eigen beach clean up georganiseerd, en de Burgemeester van
Bergen riep de gemeente op om geen ballonnen meer op te laten. De kinderen waren het daar
luidkeels mee eens, want, zo zeiden ze, “We moeten beter voor onze natuur gaan zorgen”. Haaien,
walvissen, dolfijnen, vissen, koraal, oesters, en zelfs het zeewier werd niet vergeten. De kinderen
waren vooral geïntrigeerd door vishotels en vogel eilanden. In andere woorden we moeten bouwen
mét de natuur in plaats van in de natuur.

Zien en ervaren
Een geluid wat ook erg sterk naar voren kwam was dat de kinderen heel graag de Noordzee met
eigen ogen van dichtbij willen bekijken. Niet alleen vanaf de kust of een boot, maar ook onder het
water oppervlak. Dat is natuurlijk niet gek want er wordt zo veel gepraat over veranderingen die
plaats vinden in de Noordzee, maar aan de oppervlakte ziet die zee er nog altijd hetzelfde uit. In
werkelijkheid krijgt de maatschappij eigenlijk niet zo veel mee van onze prachtige onder water
wereld. Meerdere keren zeiden de kinderen dat zij een glazen gebouw of tunnel in zee een goed
idee vonden. Daarnaast vonden ze het niet alleen belangrijk dat ze zelfde zee kunnen bekijken,
maar ook dat onderzoekers de zee goed in de gaten kunnen houden. Van onderwater camera’s tot
robots tot observatie stations. “Wie weet zijn er wel heel veel nieuwe beestjes te ontdekken!” riep
één jongen. En dat is natuurlijk waar. We weten niet wat we niet weten en nieuwe ontdekkingen
schuilen in alle hoeken en gaten van de Noordzee. Op de zand bodem en in beschermde
zeegebieden, maar ook op eeuwenoude wrakken en op gas platforms en wind turbines. De kinderen
willen daarom aan u meegeven dat er nog veel te zien, te ervaren, en te ontdekken is op de
Noordzee.
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Wind op zee
Offshore wind is natuurlijk een erg actueel onderwerp en de kinderen wisten hier dus ook het een
en ander over te vertellen. Meer offshore windparken is natuurlijk goed voor het klimaat. Maar veel
kinderen gaven aan dat ze het wel belangrijk vinden dat er ook rekening wordt gehouden met de
natuur, en dat er een goede afweging gemaakt moet worden tussen de voor- en nadelen van wind
op zee en de voor- en nadelen van wind op land. ‘Kunnen we de wind parken zo bouwen dat het
zeeleven daar minimaal last van heeft?’, was een vraag die vaak naar voren kwam. De kinderen
willen u daarbij ook mee geven dat er goed na gedacht moet worden over welke dingen nou echt
nodig zijn. Ook bij het bouwen van offshore wind parken moeten we ons afvragen hoeveel er nou
echt nodig zijn. Enkele kinderen stelden ook alternatieve bronnen van offshore energie voor, zoals
zonne-energie en waterstof. Geen gek idee natuurlijk, om ons te diversifiëren op energie gebied.

Verduurzamen van de visserij
Wat betreft de Visserij waren de kinderen het ook met elkaar eens: Er moet minder met netten
worden gevist. De kinderen die al wat meer over de Visserij wisten riepen gelijk dat pulsvisserij een
goed alternatief is en dat het een goed idee zou zijn om daar op over te stappen. Kortom het
traditionele sleepnet Vissen moet krimpen en verduurzamen al hadden de kinderen ook wel door dat
de vissers een belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij. Geen wonder natuurlijk want de
kinderen uit de kustgemeenten kennen allemaal wel iemand die als visser op de Noordzee werkt.
Een aantal kinderen stelde voor om ook eens te kijken naar het kweken van vissen en zeewier
offshore. Dat wordt bijvoorbeeld al veel gedaan in Noorwegen. Nogmaals, de voorkennis van de
kinderen was verbluffend.
Recreatie en toeristen
Tot slot willen de kinderen aan u meegeven dat zij ook in 2050 graag van de Noordzee willen kunnen
genieten. Ze willen kunnen blijven surfen, zwemmen, zeilen, en als het even mee zit ook snorkelen,
jetskiën en duiken. Opvallend vaak werd ook voorgesteld boottochten te organiseren. Allereerst
omdat ze dat zelf heel leuk zouden vinden maar volgens de kinderen zou het ook toeristen kunnen
trekken. De kinderen uit de kustgemeenten zijn natuurlijk al te bekend met toeristen en hoe zij
werkgelegenheid bieden en geld binnen brengen. Zo werden de gekste voorstellen gedaan om
toeristen aan te trekken met waterparken, glijbanen, onderzeeërs en tropische eilanden voor de
mensen die niet genoeg geld hebben voor een verre vakantie.
Graag bied ik u deze bundel aan met tekeningen en geschreven boodschappen van de kinderen uit
Bergen, Den Helder, en van de Zapp Your Planet-dag. Ik hoop dat u deze boodschappen met zich
mee neemt en zal delen met de partijen die zich aansluiten bij het Noordzee Akkoord. Samen met de
burgemeesters van Bergen en Den Helder en de kinderen hoop ik dat u als voorzitter zich
geïnspireerd zal voelen.

/
BURGEMEESTER

VAN JOUW NOORDZEE

