
Instructie Docent 
Lesdag 9. Actuele cases       
 

Tijdens deze lesdag vindt casestudie plaats met betrekking tot één of meerdere actuele onderwerpen 
met ecologische relevantie die betrekking hebben op duurzaam gebruik van het mariene milieu. Zie ook 
leerdoelen van Lesdag 9. Kennis uit de eerdere lesdagen in BLOK 1 (duurzaamheid, ecologie, milieu en 
stakeholders) kan worden ingezet bij deze case-studie. 
 
Nu wordt er gekozen voor de volgende cases: 
•        Mosselvisserij Waddenzee. 
•        Gaswinning Waddenzee en bodemdaling. 
•        Aanlandplicht visserij. 
•        Zeehondenopvang in Noordzee en Waddenzee. 
•        Windmolenparken op zee. 
 
Echter het is ook mogelijk om andere cases te kiezen. Mocht dat de keus zijn, let er dan wel op dat de 
onderwerpen aan de volgende eisen voldoen: 
 

- Het betreft een onderwerp met ecologische aspecten. 
- Het betreft een onderwerp/situatie waarin een specifieke activiteit uitgevoerd wordt dat 

(mogelijk) gevolgen, zowel negatief als positief, heeft voor het mariene milieu. 
- Het betreft een onderwerp/situatie dat betrekking heeft op 1 of meerdere gebruiksfuncties van 

Wadden en Noordzee (visserijsector, scheepvaart, offshore olie en gas, natuurbescherming 
enzovoort) 

- Het betreft een onderwerp/situatie/gebied waarin meerdere stakeholders actief zijn (bedrijven, 
overheid, bevolking). 

- Het betreft een onderwerp/situatie dat momenteel zeer actueel is. 
- Het betreft een situatie waarin de cursist een vóór of tegen-positie kan innemen. De cursist moet 

er een mening over kunnen hebben. 
- Het betreft een situatie/onderwerp waarover voldoende informatie beschikbaar is op het internet 

en in het nieuws. 
 
Beschrijf vooraf de volgende onderdelen en vat deze samen in een korte presentatie: 

• Kenmerken: 
• Waar gaat de case inhoudelijk over? Wat betreft het precies? Bv. “Bevissing natuurlijke 

mosselbanken voor kweek van mosselen op kweekpercelen Waddenzee”  
• Wat is het probleem?  

• Bv “Vermindering natuurwaarden (biodiversiteit mosselbanken, Voedsel 
voor vogels) versus Productie van mosselen (sociaal-economisch 
belang)”  

• Ecologie 
• Welke ecologische aspecten zijn relevant in deze case? Beschrijf een aantal basis 

ecologische principles die relevant zijn om het probleem beter te begrijpen. 
• Belangengroepen: 

• Beschrijf welke belangengroepen betrokken zijn bij de case.  
• Bv. “Visserijsector, Groene NGO’s”  

• Conflict:  
• Beschrijf waar het conflict precies over gaat dat de stakeholders onderling hebben. 

M.a.w. waardoor komt het probleem tot uiting, at is de directe aanleiding?  
• Bv. “vergunningverlening vs natuurbescherming”  

• Patstelling: 
• Waarom lijkt het probleem onoplosbaar?  

• Bv. “ Vanwege verschillende wetgeving kunnen de partijen elkaars 
doelen blokkeren”. 

• Oplosbaar?  
• Of zijn er toch mogelijkheden om het probleem op te lossen?  



• Bv. “convenant tussen de betrokken partijen”. Hierdoor kan een 
gezamenlijk doel worden gesteld in plaats van dat beide partijen 
elkaars doelen via wetten blokkeren.  

• NB. Voor sommige cases is er mogelijk geen oplossing.  
 
Tijdens de presentatie dienen de cursisten zich een beeld te vormen van de problematiek en de kern van 
de cases zelf samen te vatten.  
 


