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Geachte mevrouw Dijksma, geachte Voorzitter van de Tweede Kamer, 

Het NIOZ-Yerseke bevindt zich in zwaar weer, en sluiting hangt dit onderzoeks instituut boven het 

hoofd.  Om de financiële problemen het hoofd te bieden, wordt overwogen om al het onderzoek van 

het NIOZ te concentreren op de locatie op Texel.  Op initiatief van de provincie Zeeland wordt nu 

gezocht naar mogelijkheden om het instituut in Yerseke te behouden.  Hoewel de provincie niet 

besluit over opheffing (dat is de bevoegdheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek,  NWO) ,  is behoud van het NIOZ in Yerseke voor Zeeland en voor de Nederlandse 

Zuidwestelijke Delta van groot belang. 

Met het NIOZ -Yerseke heeft de provincie Zeeland een topinstituut in huis. Het laatste 

evaluatierapport van NWO, dat dateert van november 2011, bevestigt dit.  Het wetenschappelijke 

werk wordt als uitstekend gekarakteriseerd, met een productie aan artikelen en boeken boven het 

wereldgemiddelde. De faciliteiten die de wetenschappers ter beschikking staan, zijn van nationaal en 

internationaal belang, waardoor het instituut vele buitenlandse onderzoekers aantrekt.  

Het verdwijnen van het NIOZ- Yerseke zou betekenen dat de enige onderzoeksinstelling van Zeeland 

met een werkelijk internationale reputatie uit de provincie verdwijnt.  Dat betekent natuurlijk   

verlies van hoogwaardige werkgelegenheid en is  een enorme kapitaalvernietiging doordat in één 

klap de wetenschappelijke faciliteiten ter plekke geen functie meer hebben.   Uiteraard zal het voor 

vele werknemers ook een persoonlijk drama zijn.   

Maar net zo belangrijk is dat de regio een toplocatie voor het ontwikkelen van innovatieve 

deltakennis verliest.  De Deltawerken hebben noodzakelijke veiligheid gebracht.  De grote 

systeemingrepen hebben evenwel een enorme impact op de ecologische toestand van het gebied, en 

het is niet aannemelijk dat zich in deze gebieden met het voortschrijden van de tijd vanzelf een 

ecologische balans zal instellen die recht doet aan de potentiele natuurwaarde van een veilige Delta. 



Sterker nog, op veel plaatsen gaat de natuur momenteel steeds verder achteruit, of stelt zich een 

evenwicht in dat verre van nastrevenswaardig is. Tegelijkertijd zijn de  Deltawateren alle aangewezen 

als Natura 2000 gebieden: gebieden die zeer waardevolle, maar ook zeer kwetsbare Europese 

natuurwaardes herbergen. Nederland heeft de wettelijke plicht om het behoud van deze natuur te 

garanderen.  

Het is onze stellige overtuiging dat een wetenschappelijk topinstituut als het NIOZ thuis hoort in de 

Nederlandse delta. Enerzijds als dé plaats waar kennis wordt ontwikkeld ten behoeve van natuur, 

maar ook om de economische verwevenheid met natuur te kunnen garanderen. Daarbij kan 

Nederland zich dan internationaal profileren als het land dat natuur niet als bedreiging ziet, maar 

juist als kans om te verbinden. Kennis over een rijk en gezond Deltasysteem is van internationaal 

belang, wetend dat een groot deel van de wereldbevolking in een Delta woont.  

De maatschappelijke betekenis van het instituut is gelegen in het aandragen van kennis over 

kustwateren die onder menselijke invloed staan.  De deltawateren zijn dat bij uitstek.  Zeeland en zijn 

buurprovincies staan heden ten dage opnieuw voor een aantal grote ingrepen in de deltawateren:  

de mogelijk verzilting van het nu zoete Krammer-Volkerak,  het terug brengen van getij op de 

Grevelingen, en het gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen, de zandhonger in de 

Oosterschelde.  Rijkswaterstaat, ooit zeer belangrijk in het aquatisch ecosysteemonderzoek ten 

behoeve van de Deltawerken, heeft zijn onderzoekers de deur uit gedaan. Het gevolg is dat nu vooral 

sectorale economische belangen, en niet wetenschappelijke inzichten de discussies rond de 

besluitvorming bepalen – met alle risico’s voor ontsporing.  Ook de groei van kennis over innovatieve 

kustontwikkeling,  met de natuur als belangrijke motor van kustveiligheid en ecosysteemdiensten, zal 

een grote terugslag krijgen.  Aan de vooravond van grote projecten zoals langs de Westerschelde  de 

projecten Waterdunen,  Perkpolder en Hedwige- / Prosperpolder,  die juist op dat vlak veel nieuwe 

(en toepasbare) kennis kunnen opleveren, is dat een treurige conclusie.     

De groene organisaties in de Delta, verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk*, roepen u dan ook op om 

de vestiging van het NIOZ in Yerseke te behouden.  

 

Hoogachtend, 

 

 

Wouter van Zandbrink   

Voorzitter Coalitie Delta Natuurlijk 

 

 

*De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Het 

Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming 

Nederland, WNF, Zuid-Hollands Landschap en ZMf  

 


