
ONEINDIG WAD

Geachte deelnemers aan de trilaterale ministersconferentie over de Waddenzee op
Schiermonnikoog,

De Waddenzee is ons woon- en werkgebied.
We hebben respect, voor de zee en voor elkaar.
We wensen elkaar: ¨Goede vaart, goede werkzaamheden, goede visserij, goede wacht¨.
Als de week erop zit: ¨Een goed weekend¨. 
We zwaaien naar elkaar van schip naar schip, zichtbaar tegen de lucht.
Ik neem mijn hoed af.

Wind en vloed, komen uit het westen en veroorzaken een drift naar het oosten.
Ook de schade van bodemdaling en indijkingen trekt naar het oosten. 
Volgens de bodemdalingstudie 2004 wordt deze schade……..dusdanig versmeerd dat gevolgen
van bodemdaling niet meer te meten zijn.
De Duitse eilanden zijn in beton verankerd. De Eems is ¨gesperrt ¨. 
Deze zogenaamd ¨onmeetbare¨ schade kan niet verder en hoopt zich op in het mooiste, best
beschermde deel, de oostelijke Waddenzee bij Rottum. Dat zien wij dagelijks. 
Intussen wordt de opbrengst van het gas in het westen gretig verdeeld.
Wij hoeven geen geld uit het Waddenfonds, of voorlichting van een Waddenacademie. 
Welke ingreep precies welke schade veroorzaakt is voor ons niet van belang. 
Van belang is dat iedere schadelijke handeling stopt! 

Ameland is nu 30 centimeter gezakt, misschien herstelt zich dat.
Maar dan moet wel onmiddellijk:
De gaskraan dicht bij Ameland!
Geen verdere gaswinning en bodemdaling!

Het Wad zoals het nu is, daar moeten we het mee doen, daar leven en werken we. 
Op dezelfde manier als onze ouders en grootouders, soms met dezelfde schepen. 
Voor U is dat onderwerp van een conferentie, voor ons is het erfgoed!
Wij verdienen hier ons brood omringd door oneindige waarden van ons

ONEINDIG WAD

Ik vraag U, deelnemers aan de trilaterale ministersconferentie over de Waddenzee: Respect voor
de Waddenzee.
Stop gaswinning en bodemdaling.
Dan neem ik ook voor u
Mijn hoed af.

Geurt Busser- Waddenschilder.
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