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Het waddengebied is een natuurgebied waar 
we trots op zijn. Wereldwijd kent het zijn 
gelijke niet. De vogelrijkdom is verbluffend, 
de hoeveelheden vis en schelpdieren zijn 
onovertroffen en het historische landschap 
en de ongerepte vergezichten zijn uniek. En 
toch laten overheden het op zijn beloop, 
waardoor kenmerkende waarden stelselmatig 
afbrokkelen. De conclusie van de commissie 
Meijer – de door het kabinet ingestelde 
Adviesgroep Waddenzeebeleid – is glas-
helder. ‘Beleid en beheer van de Waddenzee 
zijn in een impasse geraakt. Op veel punten 
zijn de natuurkwaliteiten in de afgelopen 
jaren teruggelopen’, zo constateert de 
commissie. 

Herstel van het waddengebied vergt grote 
investeringen. Het kabinet roept daarvoor het 
Waddenfonds in het leven, dat 800 miljoen 
euro zal bevatten voor een periode van 
twintig jaar. De natuurbescherming juicht dit 
besluit toe. Het Waddenfonds moet leiden tot 
doorbraken. Niet alleen op het terrein van 
beleid en beheer, maar ook door eenmalige 
fysieke ingrepen. Een eenmaal aangetast 
natuurgebied herstelt niet vanzelf. Een 
ongezond ecosysteem heeft de neiging om in 
die staat te blijven steken. Een krachtig 

herstel vraagt daarom ingrijpende maat-
regelen. Het Waddenfonds kan de Wadden-
zee in alle opzichten rijker maken. Van 
verstandige investeringen zal iedereen 
profiteren. De bewoners, de gebruikers, de 
recreanten en bovenal de natuur en het 
landschap zelf. 

Acht natuurbeschermingsorganisaties – de 
Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, 
Vogelbescherming Nederland, Landschap 
Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het 
Groninger Landschap, Stichting Wilde 
Kokkels en Vereniging Natuurmonumenten - 
presenteren in dit waddenherstelplan een 
strategische visie voor investeringen in het 
Waddengebied. Dit complexe gebied vraagt 
niet om deeloplossingen, maar om een inte-
graal en breed gedragen plan. De Nederlandse 
natuurbescherming kiest voor een transitie 
naar een duurzaam Waddengebied. Dit moet 
over twintig jaar, de looptijd van het 
Waddenfonds, gereed zijn.

De samenwerkende natuurorganisaties in 
het waddengebied hebben een overzicht 
gemaakt van de problemen en mogelijke 
oplossingen die prioriteit hebben. Zij stellen 
voor in te zetten op vijf programma’s: 

• Rijke Zee
• Gezonde Kwelders
• Natuurparels Binnendijks
• Levendige Eilanden  
• Beleving en Draagvlak

Deze brochure schetst voor elk programma 
een streefbeeld voor het jaar 2025, gevolgd 
door een toelichting op het programma. 
Per programma zijn een of meer maat-
regelen genoemd als voorstel, voorbeeld of 
inspiratiebron. Steeds komt een aantal 
direct betrokkenen aan het woord. Het 
meest urgent zijn de maatregelen die aan de 
basis van het ecosysteem staan.
 
De natuurbescherming levert haar bijdrage 
aan dit Waddenherstelprogramma en wil 
daarbij werken in nauwe samenwerking 
met andere partijen, zoals de bevolking, 
recreanten, vissers, boeren en overheden. 
De acht organisaties staan open voor ideeën, 
plannen en projecten die bijdragen aan het 
herstel van de natuur en het landschap, en 
die financieel gesteund zouden moeten 
worden. Door de kennis en ervaring van alle 
betrokkenen te verenigen moet het herstel 
met behulp van het Waddenfonds mogelijk 
zijn. 
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In 2025 is de Waddenzee een rijke zee die 
bruist van het leven. Twee keer per dag voert 
de vloedstroom slib- en planktonrijk water 
aan. Een groot deel van dat slib bezinkt en 
wordt vastgelegd in uitgestrekte mossel-
banken en zeegrasvelden. Schelpdieren en 
wormen leven in overvloed. Zij vormen de 
enorme voedselrijkdom waaraan vissen, 
vogels en zeehonden zich tegoed doen. 
Het gevolg: niet zozeer veel soorten, maar de 
soorten dié er zijn, komen voor in zeer hoge 
dichtheden. Miljoenen vogels verblijven 
jaarlijks in het Waddengebied. Door alle 
nieuwe vismigratiemogelijkheden tussen zoet 
en zout water is de Waddenzee weer dé 
kinderkamer van tientallen vissoorten. 
Er zwemmen niet meer alleen grijze en 
gewone zeehonden rond, maar alle soorten 
zoogdieren die in de Waddenzee thuishoren 
zijn terug, waaronder bruinvissen en 
dolfijnen.

Streefbeeld 2025
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Hèt probleem waar de Waddenzee mee kampt, is de 
aantasting van de basis van het ecosysteem. De Wad-
denzee is als een huis waarvan het fundament ernstig 
is verzakt. Centraal in het complexe ecosysteem staan 
de zogeheten systeembouwers. Daar zit de kern van de 
problematiek. De bodemberoerende visserij – op zoek 
naar kokkels, mossels en garnalen – heeft het functio-
neren van de systeembouwende organismen ernstig 
aangetast. Door het voortdurend slepen met korren en 
netten over de bodem is van de variatie en rijkdom aan 
bodemleven weinig overgebleven. Het gevolg: geen 
rijke schakering van schelpdierbanken en zeegrasvel-
den, maar een zeewoestijn. Daarin kan het voedselrijke 
fijne slib niet meer worden vastgelegd. 

De motor van het systeem – de dynamiek van wind, 
water en getij – staat gelukkig nog recht overeind. 
De hoofdingrediënten voor een gezond ecosysteem 
zijn daarmee aanwezig. Herstel vraagt in de eerste 
plaats om rust. Anders is het dweilen met de kraan 
open. Rust betekent hoofdzakelijk: geen grootschalige 
bodemberoerende visserij. Het stoppen van de me-
chanische kokkelvisserij is een grote stap in de goede 
richting. Maar niet de laatste. Ook de mosselkweek en 
-zaadwinning en de garnalenvisserij moeten duur-
zamer. Ze zijn in de toekomst alleen nog mogelijk als 
ze het fundament van het ecosysteem niet aantasten. 
Op de platen en in de geulen moet de natuur zich 
weer ongestoord kunnen ontwikkelen. Van rust is 
momenteel geen sprake. Hoewel de volledige Wad-
denzee is aangewezen als natuurreservaat, wordt 
slechts 2,5 procent ervan met rust gelaten. De rest 
wordt intensief bevist. 

Herstel in de Waddenzee gaat niet vanzelf. Eenmalige 
ingrepen zijn nodig om het ecosysteem een duw in de 
goede richting te geven. Voorbeelden zijn het planten 
van zeegras, het herstellen van mosselbanken en de 
herintroductie van uitgestorven soorten, zoals de plat-
te oester. Zo kan een onmisbaar biotoop terugkeren, 
waar andere diersoorten van zullen profiteren.

De veerkracht van de Waddenzee is extra verzwakt 
door het verdwijnen van het overgrote deel van de 
natuurlijke zoet-zoutovergangen. Dijken, sluizen en 
de afsluiting van de Zuiderzee en de Lauwerszee heb-
ben de Waddenzee vrijwel hermetisch afgesloten van 
het binnenland. Geen vis komt er op natuurlijke wijze 
in of uit. Om de visstand in de Waddenzee én in het 
water binnendijks te herstellen is onbelemmerde vis-
migratie nodig, bijvoorbeeld via vispassages en door 
visvriendelijk sluisbeheer. 

Een rijke zee vereist schoon water. Ook al is de af-
gelopen decennia vooruitgang geboekt, toch blijft het 
zaak de waterkwaliteit fors te verbeteren. Met name 
bestrijdingsmiddelen en polycyclische aromaten 
(PAK’s) baren zorgen. Nog steeds overschrijdt een 
groot aantal stoffen de norm, zoals de organotin-
verbindingen, PCB’s en hexachloorbenzeen. 
Voor stoffen als PAK’s, koper en zink zijn de prog-
noses ongunstig. Deze komen van zogeheten 
diffuse bronnen, zoals verkeer, landbouw en huis-
houdens. Extra investeringen zijn nodig om de water-
kwaliteit te verbeteren. Zo zijn er maatregelen nodig 
die baggeren en baggerstort tegengaan om verdere 
vertroebeling te voorkomen.

Programma

Desastreus voor een rijke zee zou een scheepsramp 
zijn - bijvoorbeeld met een olietanker. Een echte ramp 
is de Waddenzee tot dusver bespaard gebleven, maar 
de kans erop is wel degelijk aanwezig. De natuur-
bescherming pleit daarom voor extra preventieve 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van scheep-
vaartveiligheid en het verleggen van vaarroutes verder 
van de Waddenzee vandaan. Mocht desondanks een 
calamiteit plaatsvinden, dan moet de rampenbestrij-
ding in het waddengebied optimaal zijn toegerust om 
de schade te beperken.

Natuurherstel in het Waddengebied 13
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De Waddenzee is leeggeroofd, met name door de 
bodemberoerende visserij. Dat concludeert Theunis 
Piersma, hoogleraar dierecologie in Groningen en 
waddenonderzoeker bij het Koninklijk Nederlands 
Instituut voor het Onderzoek der Zee (NIOZ) op 
Texel. Om de processen weer op gang te helpen, pleit 
hij voor een grootschalig herstel van mosselbanken en 
zeegrasvelden. Zijn devies: ‘Laat de wadbodem met 
rust.’

De Waddenzee is niet meer wat het was. En dat laat 
Piersma niet koud. Hij raakt ontroerd als hij de oude 
verhalen hoort. ‘Neem schipper Jan van Dijk die in 
zijn jeugd nog de rijke schakering heeft kunnen zien 
van kale vlakten, oude mosselbanken en zeegrasvel-
den. Daar zijn nu alleen de kale vlakten van over.’ 
Niet alleen de verhalen, ook de harde cijfers spreken 
boekdelen. Piersma dreunt een reeks neerwaartse 
trends op: ‘Sinds we in 1970 met de vogeltellingen 
zijn begonnen, is het aantal scholeksters met zestig 
procent afgenomen, het aantal kanoetstrandlopers 
met tachtig procent gedaald en de populatie eidereen-
den gehalveerd. In het westelijke waddengebied, waar 
sinds 1988 mijn studiegebied ligt, zijn we negentig 
procent van de nonnetjes kwijtgeraakt. Met andere 
woorden: ze zijn bijna uitgestorven.’ 

Bodemvisserij
De teloorgang is niet van de laatste tijd. Volgens 
Piersma holt het ecosysteem al sinds 1850 stelsel-
matig achteruit. Als grootste boosdoener wijst hij de 
visserij aan. ‘Dan heb ik het over zowel de kokkel-, de 
mossel- als de garnalenvisserij. Alledrie schrapen ze 

voortdurend over de bodem, en vernietigen daarmee 
het fundament van het wad. Overal in de wereld waar 
grootschalige bodemvisserij zijn intrede doet, blijven 
eentonige vlaktes over, een landbouwgebied in plaats 
van natuur.’ Wil Piersma nog het echte, ongestoorde 
Wad bestuderen, dan verhuist hij noodgedwongen 
naar één van de weinige andere waddengebieden in 
de wereld: de Banc d’Arguin in Mauretanië waar de 
lepelaars uit de Waddenzee overwinteren. ‘Daar heeft 
de bodemvisserij nog niet huisgehouden, en tref je 
een enorm rijke zee aan. Zo moet het vroeger bij ons 
ook geweest zijn.’

Met rust laten
Gelukkig is het nog niet te laat. ‘Biologisch gezien 
ben ik superoptimistisch’, zegt Piersma hoopvol. Zijn 
belangrijkste devies: ‘Laat de wadbodem met rust, an-
ders heeft herstel geen zin. Natuurlijk mag iedereen 
van het wad genieten, graag zelfs. Ook kleinschalige 
visserij kan geen kwaad. Maar met de grootschalige 
bodemvisserij moet het over zijn.’ 
Rust alleen is niet voldoende. Piersma toont foto’s van 
een mosselbank bij Griend. ‘Deze bank is rond 1990 
weggevist. Ook al is deze plek vervolgens vijftien jaar 
niet omgeploegd door vissers, en is de waterkwaliteit 
flink verbeterd, toch is de mosselbank niet teruggeko-
men. Dat heeft mij ervan overtuigd dat we de natuur 
een handje moeten helpen.’ Piersma pleit daarom 
voor een grootschalig herstel van mosselbanken en 
zeegrasvelden. Hij noemt ze de ‘ecosysteembouwers’. 
‘Herstellen we deze bouwers – en daarmee het funda-
ment – dan komt de rest vanzelf goed.’ 

Grootschalig
In de Waddenzee liggen her en der mosselbanken, 
maar volgens Piersma ontbreken ze nog op de juiste 
plaatsen. Nieuwe mosselbanken zijn vooral belangrijk 
op de randen van geulen. Een mosselbank heeft im-
mers continu vers water nodig. ‘Maar’, zegt hij erbij, 
‘daar is een mosselbank ook het meest kwetsbaar. Er 
wordt gevist, en bij stormen krijgt hij harde klappen.’ 
Hoe creëer je een mosselbank? ‘Door de bank in 
één keer te storten’, oppert Piersma. ‘Deze vorm van 
natuurbeheer is nieuw, dus we zouden eerst enkele 
grootschalige proeven moeten uitvoeren.’
Het Nederlandse herintroductieprogramma van 
zeegras, dat in 2002 van start ging, vindt Piersma 
te kleinschalig. Hij kijkt met belangstelling naar 
Amerika, waar op grote schaal plantexperimenten 

plaatsvinden. ‘De aanplant daar lijkt succesvol. In 
zeegrasvelden leven weer allerlei organismen, die als 
voedsel dienen voor vogels en andere dieren. Uitge-
rekend de soorten die het bij ons moeilijk hebben, 
zoals nonnetjes, strandgapers en kokkels, vestigen 
zich in Amerika massaal in de zeegrasvelden. Dat 
biedt dus prachtige perspectieven.’ 
Het herstel van de ecosysteembouwers moet volgens 
Piersma gepaard gaan met een uitvoerig onderzoeks-
programma. ‘We moeten over een lange periode 
bekijken of de ingrepen ook effect hebben. Herstel 
gaat lang duren. Pakken we het nu grootschalig aan, 
dan kan de Waddenzee zich over vijftig tot honderd 
jaar volledig hebben hersteld. Althans, als we de wad-
bodem in de tussentijd ook echt met rust laten.’ 

‘Herstel eerst het fundament’

interview met Theunis Piersma

Maatregel
Grootschalig herstel van mos-
selbanken en zeegrasvelden

Gebied
De gehele Waddenzee met platen 
en geulen

Status 
Nieuw plan

Partijen 
Waddenvereniging, 
RIZA, ….

Natuurherstel in het Waddengebied
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Streefbeeld 2025

In 2025 ligt er een brede kwelder langs de 
gehele waddenkust van Den Helder tot 
Nieuw Statenzijl, en op de eilanden. Een 
ideale kwelder bestaat uit verschillende 
zones, met op elk een eigen karakteristieke 
plantengroei. Zeekraal op het zoute wad, 
verder landinwaarts kweldergras, en op het 
droge land planten die het zeewater minder 
goed verdragen, zoals Engels gras en 
strandkweek. Vooral in de nazomer, als veel 
soorten bloeien, vormen de planten een 
prachtig kleurenpatroon. Het maakt het 
kwelderlandschap magnifiek om te zien. 
Vogels varen wel bij brede, natuurlijke 
kwelders. Tureluurs en graspiepers broeden 
in de ruigere delen, bij hoogwater strijken er 
tienduizenden steltlopers en ganzen neer. 
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Programma

Aan de landrand van de Waddenzee en op alle eilanden 
komen kwelders voor. Bekende kwelders zijn de 
Schorren op Texel, de Boschplaat op Terschelling en de 
Oosterkwelder op Schiermonnikoog. Grote kwel-
ders aan het vasteland zijn te vinden ten oosten van 
Lauwersoog, aan de zuidkant van de Dollard en ten 
westen van Holwerd.

Hoe natuurlijk het kwelderlandschap langs de 
vastelandskunst ook mag lijken, het heeft zijn vorm 
te danken aan menselijke activiteit. Om het slib vast 
te houden, bouwden boeren dammen van rijshout 
en groeven ze afwateringskanalen. Was de kwelder 
voldoende hoog, dan gebruikten ze het land als weide-
grond, later als bouwland. Zo schoof de grens tussen 
zout en zoet stap voor stap zeewaarts. Na eeuwenlange 
landaanwinningswerken rest nu slechts een smalle 
reep kwelder langs de waddendijk. Deze gouden rand 
kan behouden, hersteld en waar mogelijk uitgebreid 
worden. Daarvoor werken de natuurbeschermings-
organisaties nauw samen met agrariërs, waterschap-
pen en provincies.

Op het ogenblik ligt een groot aantal kwelders er 
verwaarloosd bij. De kwelders verruigen door gebrek 
aan beheer. Andere gebieden worden door overbe-
grazing zo glad als een tuingazon. De zee neemt 
sommige delen terug, door nagelaten onderhoud aan 
de kwelderwerken. Zonder extra inspanningen staan 
zeldzame kweldervegetaties en de rust- en foerageer-
gebieden van tienduizenden steltlopers, ganzen en 
weidevogels op het spel. Hoe dubbel het ook klinkt: 
kunstmatige kwelderwerken zijn noodzakelijk om 

natuurlijke kwelders te creëren. Naast het eenmalig 
aanpakken van het achterstallige onderhoud aan de 
kwelderwerken - dat in ieder geval moet gebeuren - 
zijn nieuwe investeringen nodig in een grootschalige 
hersteloperatie en een beter georganiseerd beheer.

Voor het Groninger kwelderbeheer is het belangrijk dat 
boeren en natuurbescherming de krachten bundelen. 
Omdat het economische gewin van de kwelders 
voor de boeren is afgenomen, is het belangrijk om 
gezamenlijk een nieuwe toekomst te ontwikkelen. 
Boeren die dat willen, zouden hun kwelders aan de 
natuurbescherming kunnen overdragen in ruil voor 
landbouwgrond elders. Andere boeren kunnen zich 
richten op agrarisch kwelderbeheer, toerisme of het 
telen van duurzame gewassen. Het kwelderbeheer 
zal bestaan uit een zorgvuldig gekozen beweiding, 
om daarmee het natuurlijke mozaïek in de vegetatie 
te bevorderen en overbegrazing of juist grootschalige 
verruiging te voorkomen. Weidevogels als tureluurs 
houden van dit zogeheten mozaïekbeheer. Op be-
graasde kwelders kunnen ze hun voedsel vinden, de 
verruigde delen zijn juist voor jonge vogels geschikt 
om in te schuilen. Gezonde kwelders functioneren 
ook beter als hoogwatervluchtplaats voor vogels.

In Friesland werkt It Fryske Gea momenteel al aan 
een aaneengesloten natuurlijk kwelderlandschap 
tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd. It Fryske 
Gea heeft ongeveer de helft van de buitendijkse 
kwelders in beheer. Onderdeel van de plannen is het 
aankopen en inrichten van nieuwe kwelders. 
Tussen Zwarte Haan en de Afsluitdijk ligt momenteel 

buitendijks geen kwelder. Tijdens hoogwater biedt 
deze gehele strook dan ook geen veilig rust- en foera-
geergebied voor vogels. Hier kunnen plaatselijk kleine 
kwelders worden aangelegd en onderhouden. Verder 
zijn langs de opgehoogde waddendijken op de eilanden 
nog kwelderrestanten te vinden die bescherming en 
uitbreiding nodig hebben.

Natuurherstel in het Waddengebied 21
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Akkerbouwer Geert Bos staat op de waddendijk in het 
Groningse Usquert, en tuurt over zijn kwelders.  
Vijf generaties lang stonden zijn voorouders in het 
slik om land aan te winnen. Nu kalft het weer af. ‘Het 
wordt tijd dat boeren en de natuurbescherming om de 
tafel gaan zitten.’

Geert Bos is lid van de Vereniging van Oevereigena-
ren. ‘Veel mensen beseffen dat niet’, zegt hij, ‘maar 
het overgrote deel van de Groningse kwelders is in 
eigendom van individuele boeren.’ Bos heeft zeventig 
bunder land, waarvan tien bunder buitendijkse natuur. 
Hij is trots op zijn kwelders. ‘Toen ik klein was, ging ik 
er altijd naar toe. Ik speelde er de hele dag.’
De boerderij van Bos – in 1808 gebouwd aan de oude 
zeedijk - ligt nu drie kilometer landinwaarts. 
Het land daartussen is eigendom van Geert Bos door 
het typisch Groningse ‘recht van aanwas’, een recht 
dat stamt uit de Middeleeuwen. Meer ingedijkt land 
ligt niet in het verschiet. Bos: ‘De afgelopen eeuw is 
er geen land meer gewonnen. Inpolderen kan niet 
meer. De laatste tijd kalft de kwelder helaas weer af. 
Het onderhoud van de kwelderwerken is gestaakt, 
de greppels worden niet meer uitgegraven.’ ‘Kijk 
maar’, zegt Bos, terwijl hij wijst naar de tweede rij 
rijshoutdammen: ‘Een paar jaar geleden was het daar 
nog groen, nu begint er het slik. Nemen de kwelders 
af, dan komt de veiligheid in het geding.’ Vroeger had 
Bos op zijn kwelders veertig schapen lopen, die hem 

veel tijd kostten en weinig opleverden. ‘Nu grazen er 
op mijn kwelder schapen van de buren’, aldus Bos.

Mozaïekbeheer 
Over het kwelderbeheer raakte Bos onlangs in 
gesprek met de natuurbescherming. ‘Langs de hele 
waddenkust ligt een enorm waardevol natuurgebied, 
waar nauwelijks beleid voor is ontwikkeld. Het moet 
wel onderhouden worden. Doe je niets, dan krijg je 
van slik meteen een hoge kwelder. Van slik naar gras, 
zonder de bijzondere niveaus daartussen.’
Een kwelderherstelplan voor de hele noordkust juicht 
Bos toe. ‘Je zou het als één kweldergebied moeten 
beheren. Alle partijen kunnen zich dan inzetten 
om de financiering van het duurzame beheer rond 
te krijgen. Daar is iedereen bij gebaat: de boeren, de 
natuurbescherming, de planten en de vogels. Eigenlijk 
moeten we terug naar vroeger. De ene boer had toen 
veel schapen, de andere weinig, en weer een andere 
boer koeien. Zo ontstond een gevarieerde kwelder 
met intensief en extensief begraasde vlakken. Tegen-
woordig noemen we dat mozaïekbeheer. Wil je dat be-
reiken, dan moeten we met alle eigenaren om de tafel 
gaan zitten, ook de natuurbescherming.’ Zijn eigen 
kwelder houdt hij het liefst netjes. ‘Mijn voorkeur gaat 
uit naar een vlakke groene kwelder. Gelukkig kunnen 
binnen het mozaïekbeheer ook intensief begraasde 
delen bestaan. Ook die hebben waarde voor ganzen 
en weidevogels.’

Samen werken aan mozaiekkwelder

interview met Geert Bos

Maatregel
Gezamenlijk opstellen kwelder-
herstelplan voor de Groninger 
kwelders gericht op herstel van 
natuurwaarden en een rol voor 
de agrariërs

Gebied
Kwelders langs Groninger 
noordkust

Status
Nieuw plan, uitvoering binnen 
tien jaar

Partijen
Vereniging Natuurmonumenten, 
Stichting Het Groninger 
Landschap, de Vereniging van 
Oevereigenaren, Waddenver-
eniging
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Streefbeeld 2025

De kuststrook binnen de waddendijk is in 
2025 meer in verbinding gekomen met de 
buitendijkse kwelders en de wadden. 
Uiteraard zonder de veiligheid in gevaar te 
brengen, en zonder schade voor de om-
liggende boeren. Natuurbescherming én 
boeren beheren een parelsnoer van brakke 
natuurgebieden, dat door miljoenen vogels 
wordt gebruikt als hoogwatervluchtplaats, om 
te rusten en te foerageren. In wateren die 
uitmonden in de Waddenzee – zoals het 
Lauwersmeer en de Westerwoldse Aa – kan 
het zoute water ook weer landinwaarts 
stromen, zodat een geleidelijke zoet-
zoutovergang ontstaat, waar veel vissoorten 
volop van profiteren. Trekvissen als paling en 
spiering komen na hun lange reis niet meer 
voor een dichte deur. Herstelde migratie-
mogelijkheden laten hen onbelemmerd 
landinwaarts zwemmen om te paaien. Ook de 
cultuurhistorie achter de waddendijk heeft een 
opfrisbeurt achter de rug.
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De Waddenzee zit klem tussen harde hoge dijken. 
Deze dijken zijn voor de mens onmisbaar, maar 
voor de natuur is een goede verbinding tussen zee 
en achterland essentieel. De uitdaging is om beide 
kwaliteiten te combineren in een nieuw concept voor 
de waddenrand. 

Vogels die op het ogenblik de waddendijk overvliegen, 
komen in een totaal andere wereld terecht. De schei-
ding tussen water en land is abrupt. Vóór de dijk liggen 
het wad en de kwelders, erachter strekken zich weidse 
akkers en graslanden uit. Delen van dit gebied leveren 
rust en voedsel voor ganzen en wad-vogels. Maar de 
potentie van het gebied is groter. 
De natuurbescherming pleit daarom voor een parel-
snoer van kleine brakke natuurgebieden achter de 
waddendijk. Natte natuur waar lepelaars, ganzen, 
weidevogels en steltlopers kunnen neerstrijken voor 
rust tijdens hoogwater en voor voedsel. En waar toe-
risten en bewoners kunnen genieten van de rijkdom.

Het beoogde parelsnoer telt een groot aantal kleine 
en grotere natuurgebieden langs de gehele noordkust 
van Groningen, Friesland en Noord-Holland. Deze 
parels hoeven niet allemaal in eigendom te zijn van 
natuurbeschermingsorganisaties. Ook boeren kunnen 
ruimte maken voor wadvogels. 

De eerste Groningse parels vertellen alvast een suc-
cesvol verhaal. De wadvogels weten de Emmapolder 
en de Klutenplas in groten getale te vinden. Ook 
Polder Breebaart aan de Dollard laat zien wat voor 

aantrekkingskracht brakke natuur heeft op vogels. 
Het aantal kluten dat zich daar vestigde was op wereld-
schaal spectaculair.

Behalve het parelsnoer is nog een groot pakket aan 
maatregelen nodig om de harde grens tussen zout en 
zoet te verzachten. Zo vormen dijken en sluizen op 
het ogenblik grote barrières voor trekkende vissen, 
zoals paling, spiering en de driedoornige stekelbaars. 
Door vispassages en een visvriendelijk sluisbeheer 
kunnen vissen straks weer vrij in en uit zwemmen. 
Een andere maatregel die de natuurbescherming 
voorstelt, is het herstel van oude kreken en maren. 
Mogelijkheden om het binnenland op deze manier te 
verbinden met de Waddenzee liggen onder meer bij 
het Lauwersmeer, het Oude Veer en de Westerwoldse 
Aa. Natuurontwikkeling gaat in deze waterlopen goed 
samen met waterberging en toerisme. 

Achter de waddendijk is ook meer aandacht voor de 
cultuurhistorische waarden nodig. De kuststrook 
heeft een rijke geschiedenis, die zijn sporen 
heeft achtergelaten. Neem de unieke terpen en 
wierden, de oude ‘kruinige’ perceelsvormen 
en de kaarsrechte verkaveling in de voormalige 
landaanwinningen. Deze rijke historie verdient 
een opfrisbeurt, bijvoorbeeld door het aankopen 
en herstellen van historische boerderijen, om ze te 
behouden voor volgende generaties, en door herstel 
en bescherming van kreken, maren en oude dijken. 
Dit komt de aantrekkingskracht en leefbaarheid 
van het gebied zeker ten goede. Het opstellen van 

Programma

landschapsplannen is hierbij onmisbaar. 
Op termijn speelt verzilting de landbouw in de 
kuststrook parten. Door de klimaatverandering en 
zeespiegelstijging zal de verzilting toenemen. 
Aanpassingen in de kuststrook zijn dan onontkoom-
baar. Bij deze aanpassingen is het zaak om natuur, 
landschap, duurzame landbouw, cultuur en recreatie 
de plaats te geven die ze verdienen. 

Natuurherstel in het Waddengebied
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Eén van de wensen van de natuurbescherming is 
een binnendijks parelsnoer van kleine brakke na-
tuurgebieden. Een handvol parels ligt er al, zoals de 
Groningse Emmapolder nabij Noordpolderzijl. Henk 
Dommerholt, beleidsmedewerker van Natuurmonu-
menten, geeft ter plaatse uitleg. 

Dommerholt proeft een beetje water uit de plas en 
trekt een vies gezicht. ‘Ja’, zegt hij, ‘dit is absoluut 
zout.’ We staan achter de waddendijk, in de onlangs 
ingerichte Emmapolder. Om ons heen zijn slenken en 
poelen gegraven met slikkige oevers, boordevol voed-
sel voor vogels. De vogels weten de polder in groten 
getale te vinden. Vlak voor ons foerageren lepelaars, 
verderop tientallen steltlopers, zowel wadsoorten 
- wulpen en groenpootruiters - als binnendijkse 
soorten zoals kievieten en oeverlopers. Met de Em-
mapolder herstelt Natuurmonumenten een klein deel 
van het oeroude kwelderlandschap. Dommerholt: 
‘Tussen zout en zoet staat nu een dijk. Wij willen de 
harde grenzen tussen zoet en zout zachter maken, 
zodat de kenmerkende kustplanten en -vogels weer 
meer ruimte krijgen.’

Zoetwateraanvoerplan 
De Emmapolder is aangekocht in het kader van het 
zoetwateraanvoerplan. De landbouw wil zoet water 
door het gebied pompen. Goed voor teelten als 
wortels en pootaardappelen, minder gunstig voor de 
zoutminnende kwelderplanten. Na grondig overleg 
ondertekenden alle betrokken partijen een convenant: 
de landbouw kreeg zoet water, de natuur honderdvijf-
tig hectare voor natuurontwikkeling. Intussen is een 

handvol terreinen aangekocht, zoals de Klutenplas, 
Nieuw Lotven en Deikum. 
Dommerholt ziet graag een parelsnoer ontstaan langs 
de hele noordkust, dus ook in Friesland en Noord-
Holland. ‘In overleg met de landbouw’, zegt hij er met 
klem bij. ‘Je ziet hier in de Emmapolder dat het werkt. 
Ook Polder Breebaart bij Termunterzijl is echt een 
juweeltje van brakke natuur geworden’. 

Garanties
Van extra verzilting van landbouwgronden zal geen 
sprake zijn. Die garantie geeft Natuurmonumenten. 
Dommerholt wijst naar het verruigde deel met distels. 
‘Een probleem’, erkent hij, ‘omdat distels overlast 
kunnen veroorzaken voor de omliggende boeren.  
Afgesproken is daarom dat we de randen van het 
gebied maaien om de distels daar kort te houden.’ 
Het parelsnoer hoeft volgens Dommerholt niet overal 
in handen te zijn van natuurbeschermingsorganisa-
ties. Hij juicht het toe als ook boeren ruimte maken 
voor agrarisch natuurbeheer. ‘Sommige gewassen 
hebben niet zoveel last van zout.’
Binnendijkse brakke natuur is op de lange termijn 
onvermijdelijk, zo verwacht Dommerholt. ‘Kwelders 
gaan het moeilijk krijgen. Zet de zeespiegelrijzing 
door, dan zullen de hoge kwelders op den duur mis-
schien verdwijnen. Willen we hun functies behouden, 
dan moeten we de dijk terugleggen of binnendijkse 
alternatieven realiseren.’

Lepelaars achter de waddendijk

interview met Henk Dommerholt

Maatregel
Het aankopen en inrichten 
van brakke natuurgebieden, 
waar vogels kunnen rusten en 
foerageren

Gebied
De strook achter de waddendijk 
van Groningen, Friesland en 
Noord-Holland

Status
Aantal gebieden in Groningen is 
reeds aangekocht en ingericht

Partijen
Vereniging Natuurmonumenten, 
Stichting Het Groninger 
Landschap, It Fryske Gea, 
landbouw, Staatsbosbeheer
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In de zoektocht naar ruimte voor waterberging is het 
oog gevallen op het laatste stuk van de Westerwoldse 
Aa, vlak voor de sluis van Nieuw Statenzijl. Stijgt het 
waterpeil in de rivier, dan wil het Waterschap Hunze 
en Aa’s dáár tijdelijk het water bergen. Het ‘herinrich-
tingproject Binnen Aa’ maakt niet alleen ruimte voor 
water, maar ook voor natuur en recreatie. 

Waterberging en natte natuur gaan prima samen, stelt 
Silvan Puijman, rayonbeheerder van de Stichting Het 
Groninger Landschap. Hij staat bij de grens van 
Groningen en Duitsland op de oever van de Wester-
woldse Aa. Puijman vertelt wat er gaat komen: ‘Hier 
in de benedenloop willen we de dijk naar achteren 
leggen, zodat het rivierwater meer ruimte krijgt. Waar 
nu het graan wuift, zal zich een nat natuurgebied ont-
wikkelen met rietlanden, geulen, wilgen en wellicht 
wat zwarte elzen. Ideaal voor vogelsoorten als lepelaar, 
blauwborst, rietgors en grote karekiet. Een extra finan-
ciële impuls is nodig om de 63 hectare aan te kopen 
en in te richten. Denk onder meer aan afrasteringen, 
wandelpaden en vogelkijkhutten.’

Vismigratie
Puijman wijst richting het noorden, naar de sluis van 
Nieuw Statenzijl. ‘Het waterschap heeft daar het spui-
regime aangepast, maar niet zodanig dat het zoute 
waddenwater tot hier komt. Wel kunnen sinds kort de 
vissen weer stroomopwaarts zwemmen.’
Herman Wanningen, aquatisch ecoloog van het 
Waterschap Hunze en Aa’s, legt uit: ‘Sinds begin 
2005 voeren we in Nieuw Statenzijl een visvriendelijk 
sluisbeheer. Staat het water binnen en buiten gelijk, 

dan gaat de sluis automatisch vijf tot tien minuten 
open, zodat de vissen vanuit de Dollard naar de 
Westerwoldse Aa kunnen zwemmen.’ De vissen 
maken er massaal gebruik van, zo blijkt uit tellingen. 
‘Het herinrichtingproject Binnen Aa biedt hen straks 
een mooi leefmilieu. Spieringen en driedoornige 
stekelbaarzen zullen er paaien, palingen kunnen er 
opgroeien.’ Intussen kijkt Wanningen verder stroom-
opwaarts, naar de bovenloop van de Westerwoldse 
Aa. ‘Onze visie luidt dat alle rivieren van monding tot 
bovenloop in 2015 vrij passeerbaar moeten zijn. Alle 
barrières voor vissen van Nieuw Statenzijl tot en met 
de Ruiten Aa gaan we aanpakken, bijvoorbeeld met 
vispassages.’

Stekelbaarzen in de Westerwoldse Aa

interview met Silvan Puijman en Herman Wanningen

Maatregel:
Het verleggen van de rivierdijk, 
het aankopen en inrichten van 
landbouwgronden, het plaatsen 
van vogelkijkhutten, visvriende-
lijk sluisbeheer

Gebied: 
De benedenloop van de Wester-
woldse Aa en de sluis van Nieuw 
Statenzijl

Status 
Het (her)inrichtingsproject 
project Binnen Aa is in 2001 
opgestart, inmiddels is een raam-
plan opgesteld. Realisatie moge-
lijk in 2006

Partijen
Stichting Het Groninger Land-
schap, Waterschap Hunze en 
Aa’s, Natuurmonumenten, 
provincie Groningen, diverse 
gemeenten en Duitse partijen

Natuurherstel in het Waddengebied
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In het Amstelmeer, gelegen aan de westzijde van 
Wieringen, wordt druk gewerkt. In de verte liggen 
schepen met kranen, die grond overboord gooien. 
‘Ze maken moeraseilanden, ideaal voor roerdompen, 
lepelaars, vissen en misschien wel de otter’, vertelt Do 
van Dijck, beheerder van Landschap Noord-Holland. 

Wie vanuit het oosten over de Amsteldiepdijk rijdt, 
ziet links het Amstelmeer liggen. Rechts – achter 
de dijk – prijkt het Balgzand. ‘Eén van de topvo-
gelgebieden van Nederland, waar ontzettend veel 
vogels zitten’, aldus Van Dijck. ‘Het broeden van 
bijvoorbeeld de lachstern bewijst hoe belangrijk goed 
beheerde kwelders zijn’. Ditmaal kijken we echter het 
binnenland in: naar het Amstelmeer. De brede oever 
voor ons bestaat uit rietland. ‘Het voorste deel – dat 
‘De Verzakking’ heet – hebben we al langer in beheer. 
Door de brakke kwel groeien er zeldzame planten, 
zoals welriekende nachtorchis en zilte rus.’

Moeraseilanden
Het Amstelmeer vormt volgens Van Dijck een 
essentiële schakel in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur: een lang lint van aan elkaar geregen 
natuurgebieden, waarlangs flora en fauna zich kun-
nen voortbewegen. ‘Diverse ecologische verbindingen 
komen in het Amstelmeer samen. Vandaar dat we 
hier momenteel nieuwe rietlanden creëren. De Ver-
zakking maken we groter door het aanleggen van een 
buitenste ring van palen en rijshout. Daarbinnen zal 
een ondiepe zone ontstaan, waar riet groeit. Straks zit-
ten daar lepelaars, waterrallen en rietvogels. Behalve 
dat we De Verzakking vergroten leggen we nog een 

aantal moeraseilanden aan in het meer en langs de 
kale dijk.’ 

Uitbreiden
Van Dijck benadrukt dat Landschap Noord-Holland 
voor dit natuurontwikkelingsproject nauw samen-
werkt met Staatsbosbeheer en het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. Het project wordt 
in 2006 afgerond, en is volgens Van Dijck minimaal 
van opzet. ‘In de toekomst kunnen we hopelijk het 
aantal eilanden uitbreiden. Een ruimere eilandstruc-
tuur biedt nog meer kansen voor vogels en vissen die 
verder afhankelijk zijn van andere onderdelen van 
het waddengebied. Het Hoogheemraadschap zorgt 
op het ogenblik voor een vispassage in de spuisluis. 
Zwemmen de vissen straks vanuit de Waddenzee het 
Amstelmeer in, dan treffen ze ideale plekken om in 
de luwte van het riet te paaien.’

In de luwte van het riet

interview met Do van Dijck

Maatregel
Aanleggen van extra moeras-
eilanden

Gebied
Het Amstelmeer

Status 
Een minimaal aantal moeras-
eilanden wordt reeds aangelegd. 
Voor de realisatie van de 
resterende eilanden is extra 
financiering nodig. 

Partijen
Landschap Noord-Holland, 
Staatsbosbeheer, Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier

Natuurherstel in het Waddengebied



3�Natuurherstel in het Waddengebied

Programma

Levendige 

Eilanden



38 Het Tij Gekeerd 3�Natuurherstel in het Waddengebied

Streefbeeld 2025

Op de waddeneilanden gaan in 2025 natuur 
en recreatie probleemloos samen. Op de 
eilanden heersen rust en ruimte, strand en 
duinen, hoge luchten en eindeloze verge-
zichten over de Noordzee en Waddenzee. 
Nieuwe natuurgebieden hebben de eilanden 
waardevoller gemaakt voor planten, dieren en 
recreanten. De oude duinen hebben een 
verjongingskuur achter de rug. Ze staan weer 
onder de verfrissende invloed van wind en 
water, en mogen buiten de dorpen naar 
hartelust stuiven. Overal treffen we natte 
duinvalleien aan, boordevol bijzondere 
planten als parnassia en knopbies. De 
teloorgang van het historische cultuurland 
– zoals de Hoge Berg op Texel – is een halt 
toegeroepen. Terreinbeheerders én boeren 
hebben niet alleen daar, maar overal op de 
eilanden gezamenlijk hun schouders gezet 
onder het herstel van het waardevolle 
cultuurlandschap. 
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De vijf Nederlandse waddeneilanden hebben elk hun 
eigen karakter. Texel is beroemd om zijn schapen 
en vogels, Vlieland om de prachtige fietstocht 
langs het wad naar het Posthuys en Terschelling 
om de gezelligheid en de Boschplaat. Het typische 
‘eilandgevoel’ is overal en vraagt meer aandacht. 
Het gevoel van vrijheid, van weidsheid en van 
nietigheid tegenover de overweldigende natuur. Juist 
de prachtige stranden, duinen, het cultuurland en 
de pittoreske dorpjes maken de eilanden bijzonder. 
Intensieve landbouw, flatgebouwen, windturbines en 
andere ‘lelijke’ elementen horen hier niet thuis. 

Ook al is op de waddeneilanden volop natuur te 
vinden, toch liggen er nog veel kansen voor natuur-
ontwikkeling. Diverse oude kreken, zoals de kreek 
door polder het Noorden op Texel, kunnen weer in 
ere worden hersteld. Ook zijn er mogelijkheden 
voor kleine brakke natuurgebieden langs de wadden-
dijken. Voor de duinen en het strand is ‘dynamisch 
duinbeheer’ de oplossing. Wind en water krijgen 
dan weer vat op de kunstmatige stuifdijken. In de 
vorige eeuw zijn deze dijken aangelegd en zijn 
de duinen verankerd. Het gevolg: dichtgegroeide 
droge duinen, waaruit de typische duinvogelsoorten 
verdwijnen. Volgens Vogelbescherming Nederland 
zijn veel duinvogels hierdoor bedreigd of zelfs 
verdwenen uit ons land. ‘Wij werken aan een speciaal 
beschermingsplan, genaamd ‘Kust & Vliegwerk’’, 
vertelt Marc Argeloo van Vogelbescherming 
Nederland. ‘Belangrijkste maatregel daarin is het 
creëren van meer natuurlijke dynamiek in de duinen 
en op het strand. Hierdoor ontstaat niet alleen een 

aantrekkelijker leefgebied voor vogels, maar ook 
spannende natuur waar de mensen meer van zullen 
genieten.’ 

De eilanden zijn meer dan alleen natuur. Ook het 
traditionele cultuurlandschap is uniek in de wereld. 
Karakteristiek zijn bijvoorbeeld de Texelse tuunwallen 
en de elzensingels op Terschelling. Het cultuurland 
op de eilanden staat echter onder druk. Steeds meer 
boeren sluiten hun bedrijf, waardoor een bijzonder 
stukje Nederlands cultuurgoed dreigt te verdwijnen. 
De andere uitweg voor boeren, namelijk intensivering 
van de landbouw, tast de natuur en het landschap 
teveel aan, en zal op termijn heilloos blijken. 
De Hoge Berg op Texel, waarvoor natuurbeschermers 
en boeren momenteel een visie opstellen, laat zien 
dat het ook anders kan. Kenmerkende elementen als 
tuunwallen en schapenboeten kunnen daar worden 
hersteld. 

Programma
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Wind en water krijgen in het middelste deel van 
Ameland – tussen paal 17 en 21 – meer greep op het 
landschap. ‘Dynamisch duinbeheer’, noemt Henk 
de Vries, ecoloog van It Fryske Gea, deze vorm van 
natuurbeheer. 

Toen It Fryske Gea onlangs het natuurgebied tussen 
paal 17 en 21 van Rijkswaterstaat kreeg overgedragen, 
stonden de duinen er niet florissant bij. Het gebied 
ligt ingeklemd tussen twee kaarsrechte dijken: de 
hoge duinenrij aan de Noordzee en de Kooi-oerd-
stuifdijk in het zuiden. ‘Sta je nu in het gebied, dan 
zie je veel gras, droge valleien en wilgen. De duinen 
zijn in het verleden vastgelegd, waardoor de duinen 
zelf, maar ook de vallei, konden dichtgroeien en ver-
ruigen.’ De Vries wil precies het tegenovergestelde, 
namelijk natte duinvalleien - ideaal voor planten als 
parnassia en knopbies - en duinen die weer stuiven. 
Eigenlijk net als het Oerd en de Hon, op de oostpunt 
van Ameland, waar It Fryske Gea al sinds 1938 het be-
heer voert. Dat de natuur vrij spel krijgt in de duinen 
gaat niet ten koste van de veiligheid, zo verzekert De 
Vries. ‘Om de delen waar menselijke belangen spelen, 
ligt een dijkring die in stand blijft. Op de rest van het 
eiland mogen natuurlijke processen weer hun gang 
gaan.’

Kaal zand
Het project wordt uitgevoerd in twee fasen. Najaar 
2005 start It Fryske Gea met fase één. De Vries 
schetst de werkzaamheden: ‘Als eerste staken we 
het beheer van de zeereep, zodat zand en kalk mak-
kelijker landinwaarts kunnen stuiven. In de duinen 

halen we de oude vegetatie weg, zodat het kale zand 
weer boven komt te liggen. Ook maken we de duinen 
weer toegankelijk voor zeewater. Aanvankelijk wilden 
we – net als bij Schoorl – een gat in de zeereep 
maken, maar dat gaat niet lukken. Het gat zal zo weer 
dichtstuiven. Het zeewater laten we nu vanuit de 
Waddenzee het gebied instromen. Het water komt via 
de oostzijde binnen.’ 
De tweede fase – waarvoor extra financiering nodig 
is – zet de punten op de i. ‘Door het maken van een 
doorgang in de Kooi-oerdstuifdijk kan het zeewater 
bij eb weer wegstromen via de Oerdsloot. Over de 
Oerdsloot moeten we ook overgangen maken voor vee 
en fietsers.’ Behalve de natuur varen volgens De Vries 
ook de eilanders, de toeristen en de recreatieonder-
nemers wel bij het project. ‘Het kaarsrechte fietspad, 
berucht van vier kilometer pal wind tegen, ligt straks 
mooi slingerend door de duinen. Iedereen heeft dan 
de gelegenheid om te genieten van de resultaten van 
het dynamisch duinbeheer.’

Wind en water regeren weer op Ameland

interview met Henk de Vries

Maatregel
Dynamisch duinbeheer door 
het laten stuiven van de duinen, 
verwijderen van oude vegetatie, 
maken van een doorgang in 
de Kooi-oerdstuifdijk, en het 
maken van overgangen voor vee 
en fietsers over de Oerdsloot

Gebied
Het middelste deel van Ame-
land, tussen paal 17 en 21

Status 
Eerste fase van het project start 
in het najaar van 2005. Tweede 
fase (met extra financiering) kan 
plaatsvinden in 2006.

Partijen
It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, 
gemeente Ameland, De Vennoot
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De Hoge Berg torent hoog boven Texel uit. ‘Een uniek 
cultuurlandschap’, vertelt boswachter Erik van der 
Spek van Staatsbosbeheer, ‘dat we absoluut moeten 
behouden. Daar hebben we de schapenboeren bij 
nodig.’

Tussen Den Burg en Oudeschild op Texel ligt een 
heuvellandschap, met als hoogste punt de Hoge Berg 
op vijftien meter boven NAP. Vooral de aarden tuun-
wallen – die dienen als perceelafscheiding – vallen op. 
‘Nergens anders in Nederland komen ze nog voor’, 
zegt Van der Spek al rijdend over de heuvels. We pas-
seren authentieke schapenschuurtjes – hier schapen-
boeten genoemd, kolken, en oude boerderijen. Ook al 
oogt het prachtig, toch kampt de Hoge Berg met ern-
stige problemen. ‘Het aantal schapen op Texel neemt 
snel af. Er valt nauwelijks nog een boterham mee te 
verdienen. Modderen we zo door, dan gaan binnen 
vijf jaar de eerste schapenboeren failliet. Over tien 
jaar laten we in arren moede Schotse Hooglanders op 
de berg los, om te zorgen dat het grasland blijft.’

Spagaat
Van der Spek maakt zich juist sterk voor het agrarisch 
cultuurlandschap. Het landschap gaat bergafwaarts. 
Veel tuunwallen zijn verdwenen, paarden verdringen 
de schapen en graslanden verruigen. ‘We zitten in 
een vreemde spagaat’, erkent Van der Spek. ‘Voor 
landschapsbehoud is nauwelijks geld. De overheid fi-
nanciert enkel natuur- en recreatiedoelen. Dan wordt 
op een weiland het etiket ‘bloemrijk grasland’ geplakt, 
waardoor er geen schapen meer kunnen grazen en 
het terrein verruigt. Uiteindelijk is het vlees noch vis: 

geen schapen én geen optimale natuur.’ 
Een paar jaar geleden vonden boeren en natuurbe-
scherming op Texel elkaar. Aanvankelijk verliep het 
contact stroef door wantrouwen en oud zeer. Maar 
onderhand zijn de partijen – onder leiding van Stich-
ting Duurzaam Texel – erachter dat ze hetzelfde doel 
nastreven, namelijk het behoud van het traditionele 
cultuurlandschap. ‘Daar hebben wij de boeren bij 
nodig, en zij ons. Op het ogenblik ontwikkelen we 
gezamenlijk een visie op het gebied. Het wantrouwen 
is overwonnen. Tot verbazing van een aantal partijen 
liggen onze wensen dicht bij elkaar. Van onze kant 
is het bespreekbaar om van sommige gronden het 
natuuretiket af te halen.’
Voor het opstellen van het uitvoeringsplan – en de 
maatregelen die daaruit volgen – wil Van der Spek 
een beroep doen op extra financiering. Hij geeft 
een voorbeeld: ‘Concreet willen we vier kilometer 
omheining weer vervangen door tuunwallen. Dat 
kost veertig euro de meter, waar nu geen geld voor 
is. Ook de plannen van Natuurmonumenten voor 
het herstellen van twee oude schansen horen bij het 
uitvoeringsplan’. 

Proeftuin
Voor de rol van de boeren in het gebied lanceert Van 
der Spek een nieuwe term: agrarisch landschapsbe-
heer. ‘Investeringen zijn nodig om bepaalde schapen-
bedrijven weer op poten te zetten. Wellicht ook met 
neventakken als het verkopen van schapenkaas en 
toeristische activiteiten.’ 
Intussen kijkt de rest van het eiland hoopvol toe. ‘Pro-
blemen die hier spelen, zitten op heel het oude land 

De Hoge Berg, proeftuin voor cultuurlandschap

interview met Erik van der Spek

van Texel eraan te komen. De Hoge Berg is een soort 
proeftuin. Niet alleen voor Texel, maar voor het waar-
devolle cultuurlandschap op alle waddeneilanden.’
Van der Spek laat tot slot zien hoe het niet moet. 
‘Neem al die paarden hier in een weiland omzoomd 
met witte hekken. Zoiets past niet op de Hoge Berg. 
Dit is echt zonde van het traditionele cultuurland-
schap.’

Maatregel
Gezamenlijk met boeren een 
visie opstellen voor de Hoge 
Berg, vervolgens uitvoeren van 
het uitvoeringsplan, zoals het 
aanleggen van nieuwe tuinwal-
len en het herstellen van twee 
oude schansen 

Gebied 
Hoge Berg op Texel

Status
Najaar 2005 wordt de 
gezamenlijk visie opgesteld, 
vervolgens start de uitvoering

Partijen
Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, 
Stichting Duurzaam Texel, 
agrarische natuurvereniging, 
LTO
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Vereniging Natuurmonumenten wil op Texel de 
kreek door polder Het Noorden in ere herstellen. Eric 
Menkveld, beheerder Noord-Holland Noord, neemt 
ons mee langs het tracé van de kreek. Een tocht van 
hemelsbreed tien kilometer vanaf de monding aan de 
Waddenzee tot het hart van het eiland.

Van de kreek bezit Vereniging Natuurmonumenten 
reeds de twee uiteinden: Drijvers Vogelweid De Bol 
– een natuurgebied aan de oostzijde van Texel – en 
de vogelrijke oude polder Waal en Burg, die in het 
midden van het eiland ligt. ‘Beide gebieden willen we 
net als vroeger met elkaar verbinden’, zegt Menkveld. 
We starten bij De Bol, waar hij met zijn verrekijker 
over de schrale graslanden tuurt. ‘Een prachtig vogel-
gebied’, constateert hij goedkeurend, ‘met grutto’s, 
kemphanen en tureluurs. Eind mei ziet het hier paars 
van de harlekijnorchissen, een zeldzame orchidee die 
alleen hier voorkomt.’

Omdraaien
Achter ons staat een kaarsrechte dijk, volgens 
Menkveld in 1890 de laatste Texelse inpoldering. 
‘Onze oprichter Jac. P. Thijsse heeft nog geprobeerd 
deze inpoldering tegen te houden.’ Hij wijst naar het 
gemaal, dat zoet regenwater het wad oppompt. ‘In 
de toekomst willen we de stroomrichting omdraaien. 
Sinds de drooglegging weren boeren het zoute water 
en laten ze het overtollige zoete regenwater naar de 
Waddenzee stromen. Het zou mooi zijn als we het 
zoute zeewater juist weer landinwaarts kunnen laten 
stromen, zodat in de kreek alle gradaties ontstaan van 
zout naar zoet. We zijn begonnen om samen met het 

Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwar-
tier in De Bol meer zout water toe te laten.’
Menkveld neemt ons mee drie kilometer landinwaarts 
naar de overkant van De Bol. De kreek die achter de 
waddendijk startte, stopt hier abrupt. Aan de ene kant 
van de weg zien we een natuurlijke kreek, waar kluten 
foerageren op de slikkige oevers. Aan de andere kant 
ligt een strak kanaal dwars door het akkerland. Al dat 
boerenland tot aan de horizon – bij elkaar honderden 
hectaren – wil Natuurmonumenten een natuurlijker 
bestemming geven. Daarvoor is extra financiering 
nodig. ‘De gronden willen we inrichten als schraal 
grasland, rijk aan planten als de eerdergenoemde har-
lekijnorchis, addertong, ratelaar en koekoeksbloem.’ 
Geraamde kosten: vijf miljoen euro, een bedrag dat 
alleen uit een bijzonder fonds kan komen. ‘Anders is 
er geen financiering voor’, legt Menkveld uit.

Waal en Burg
Eric Menkveld brengt ons naar het eindpunt van 
de kreek: de vogelrijke oude polder Waal en Burg, 
gedeeltelijk al eigendom van Vereniging Natuurmo-
numenten. Het is het laagste punt van het eiland, en 
daarom erg nat en zout. Restanten van de oude kreek 
zijn er nog te vinden. Menkveld: ‘Op Texel zitten 336 
paartjes lepelaars. Als die lepelaars hier in Waal en 
Burg stekelbaarzen kunnen vangen, dan is het project 
gelukt. Dan kunnen de vissen namelijk onbelemmerd 
via de kreek dit gebied bereiken. Binnen tien jaar 
moet dat – met extra geld – mogelijk zijn.’

Tien kilometer kreek in ere herstellen

interview met Erik Menkveld

Maatregel
Herstellen oude kreek, 
verbinden natuurgebieden de 
Bol en Waal en Burg, aankopen 
honderden hectare land, aan-
voer zout water versterken

Gebied
Polder het Noorden op Texel

Status
Nieuw plan, uitvoering binnen 
tien jaar

Partij
Vereniging 
Natuurmonumenten
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Enkele zeehonden drijven luierend aan 
bakboord, verderop gaan plotsklaps wolken 
vogels de lucht in omdat er een slechtvalk 
passeert. Honderdduizenden mensen beleven 
jaarlijks in het waddengebied dergelijke 
indrukwekkende ervaringen. ’s Nachts blijkt 
het tot hun verrassing aardedonker. Overdag 
imponeert de natuur, de totale stilte en de 
weidsheid van het wad. De mensen komen 
– net als het waddengebied zelf – tot rust. 
Ongestoord. Dat blijkt het beste recept voor 
de gezondheid van mens en wad. De 
recreanten krijgen alle ruimte en middelen 
om optimaal te recreëren, zonder de natuur 
daarbij in de weg te zitten. Ze krijgen 
enthousiast uitleg van wadwachten, nemen 
een kijkje in één van de bezoekerscentra en 
maken volop gebruik van het aanbod aan 
wandel- en fietspaden. Overnachten doen ze 
in charterschepen, bungalows en hotels die 
milieuvriendelijk opereren en ingepast zijn in 
de omgeving. En intussen werken eilanders, 
vissers, de overheid, wadvaarders, natuur-
beheerders en vele anderen samen om deze 
waarden optimaal te beschermen.

Streefbeeld 2025
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Programma

Dat de Waddenzee uitermate waardevol is, staat bui-
ten kijf. Nergens in Nederland is het zo stil, zo weids 
en zo intens. ‘Willen we het waddengebied adequaat 
beschermen, dan moeten we helder met elkaar de 
kernwaarden benoemen’, stelt Hidde van Kersen, 
directeur van de Waddenvereniging. Hij vindt dat 
overheden, vissers, agrariërs en natuurorganisaties 
samen moeten nadenken over de toekomst van de 
wadden, nog meer dan nu al gebeurt. ‘Er verschijnen 
voortdurend nota’s met prachtige voornemens, maar 
ondertussen gaat het landschap stelselmatig achteruit. 
Als puntje bij paaltje komt, sneuvelt het natuur- en 
landschapsbelang. Beter is om vooraf met elkaar de 
kernwaarden vast te stellen. Voor de Waddenvereni-
ging zijn dat onder meer ruimte, rust en duisternis.’

Openheid is één van de kernwaarden die extra aan-
dacht vereist, bijvoorbeeld door het tegengaan van vi-
suele verstoringen door windturbines en lelijke witte 
nieuwbouwwijken aan de dorpen. Het waddengebied 
mag trots zijn op haar donkere nachten. Nergens in 
Nederland is het ’s nachts zo donker. Juist daarom 
moeten we alert blijven, en al het overtollige licht uit-
bannen. Daarvoor is als eerste stap een inventarisatie 
van alle lichtbronnen nodig. Lichthinder voorkomen 
kan op veel manieren: van het gebruik van energie-
zuinige LED’s om het strooilicht van jachthavens 
en veerbootkaden te verminderen, tot het adequaat 
handhavend optreden bij lichthinder. 

Om te genieten van het waddengebied is een goede 
infrastructuur van voorlichting en educatie noodzake-
lijk. Het huidige niveau is ontoereikend. 

De bestaande bezoekerscentra op vrijwel alle eilanden 
en op het vaste land hebben een extra impuls nodig. 
Extra financiering kan ook het oprichten van nieuwe 
bezoekerscentra ondersteunen. Een van de voorbeel-
den is ‘Noard-Fryslân Bûtendyks’. It Fryske Gea bouwt 
in de Noorderleechpolder een oude boerderij om tot 
informatiecentrum. ‘Er is extra geld nodig voor de in-
richting van het centrum, onder meer met informatie 
over natuur en cultuurhistorie’, aldus Henk de Vries 
van It Fryske Gea. Behalve eenmalige investeringen 
in bezoekerscentra, wandel- en fietsroutes en vogel-
kijkhutten dient er ook structureel geld beschikbaar 
te komen voor natuurexcursies, natuureducatie 
en voorlichting. Bezoekers, bedrijven en de lokale 
bevolking kunnen zich dan beter informeren over de 
waarden van hun eigen omgeving. Dat vergroot het 
draagvlak voor natuurbehoud en cultuurhistorie in 
het waddengebied. 

Naast voorlichting is goed toezicht belangrijk, opdat 
de recreanten de vogels en andere dieren niet onbe-
doeld verdrijven. De natuurbescherming pleit voor 
invoering van een reeds beproefde aanpak: de wad-
wacht. Een wadwacht woont tijdens het recreatiesei-
zoen op het wad. Centraal staat zijn rol als gastheer. 
Een wadwachtpost biedt recreanten de gelegenheid 
om vragen te stellen, de wadwachter vertelt ze over 
het gebied en laat hen de waarde er van inzien. 
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Genieten van natuur en landschap. Volgens Steef 
Engelsman, regionaal vertegenwoordiger Noord van 
de ANWB, moet het waddentoerisme zich daar op 
richten. Zijn credo: duurzaam toerisme.

Over de prioritering is Engelsman glashelder: ‘De 
Waddenzee is in de eerste plaats een natuurgebied, 
waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Dus geen 
plat vermaak of massatoerisme. Wél moeten we ervan 
kunnen genieten. Dat doen we al lang, en dat moeten 
we blijven doen.’ Engelsman ziet ‘duurzaam toerisme’ 
als de ideale vorm voor de wadden. ‘Dat betekent 
onder meer dat de mensen genieten van natuur en 
landschap, dat de interne milieuzorg op orde is en dat 
de bebouwing optimaal is ingepast in het landschap.’

Hand in hand
Binnen het overheidsbeleid komt toerisme er tot 
dusver bekaaid af, vindt Engelsman. ‘Het woord komt 
in de hoofdrubrieken nauwelijks voor, enkel als één 
van de economische activiteiten.’ Engelsman vindt 
dat ‘duurzaam toerisme’ een vaste plaats verdient in 
de rubriek natuur. ‘Recreatie en natuur gaan hand 
in hand, omdat recreatie draagvlak creëert voor de 
natuur.’
Om te bekijken wat mogelijk is, stelt de ANWB in 
overleg met belanghebbenden een lijst van projecten 
op. Daarvoor wordt de gehele toeristische branche 
uitgenodigd, maar ook de natuurbeschermingsorgani-
saties en andere betrokkenen. ‘Dan gaan we bekijken 
wat we kunnen indienen voor extra ondersteuning. 
Samen stellen we een lijst op van projecten die passen 
binnen het concept van duurzaam toerisme. Ik denk 

aan nieuwe bezoekerscentra, een waddenfietsroute 
langs de waddenkust en het uitbreiden van de ge-
dragscode. De huidige code voor de Wadvaarders 
werkt naar ons idee dusdanig goed, dat we die uit zou-
den moeten breiden naar de hele toeristische sector.’ 

Waddenkust
Engelsman benadrukt dat we de waddenkust niet 
over het hoofd moeten zien. ‘Ook daar liggen kansen. 
Sommige plaatsen kunnen een oppepper gebruiken. 
Neem Lauwersoog, een ideaal startpunt voor een zeil-
trip over het wad. Maar een hotel ontbreekt. Een duur-
zaam hotel dat past binnen het landschap, met een 
perfecte milieuzorg, zou daar zeker niet misstaan.’

Geen plat vermaak, maar duurzaam toerisme

interview met Steef Engelsman

Maatregel
Organiseren van een work-
shop om een lijst met 
projecten op te stellen voor 
duurzaam toerisme in het 
waddengebied

Gebied
Het volledige waddengebied, 
inclusief de noordkust

Status
Startklaar 

Partijen 
De ANWB en de gehele 
toeristische branche, inclusief 
de natuurbeschermings-
organisaties
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Een reeks van wadwachten die niet alleen vogelcon-
centraties bewaken, maar ook de mensen welkom 
heten. Dat is wat Lenze Hofstee van Stichting Wilde 
Kokkels voorstaat. ‘Permanent toezicht is absoluut 
nodig. Zodra iemand tijdens hoogwater aan wal komt, 
is er onrust op de hoogwatervluchtplaats.’

‘Het is eigenlijk simpel’, zegt Hofstee: ‘Ben je als ter-
reinbeheerder verantwoordelijk voor de Waddenzee, 
dan moet je zorgen dat de vogels rustig kunnen eten 
en slapen.’ Het huidige toezicht met boten vindt 
Hofstee volstrekt ontoereikend. ‘Zonder permanent 
toezicht werkt het niet. Waar veel mensen komen 
moet je continu opletten en blijven voorlichten.’ 
Hofstee spreekt uit ervaring. Acht zomers woonde hij 
in een huisje op palen op de Engelsmanplaat. Daar 
vond hij het concept wadwacht uit. ‘We begonnen als 
klassieke vogelwachters, puur gericht op bewaking. 
Kwamen er mensen, dan joegen we ze weg. Later zijn 
we ons juist als gastheer gaan opstellen. Onze aanpak 
was als volgt: gastvrijheid en voorlichting tijdens 
laagwater, preventief corrigeren tijdens hoogwater. 
Met succes. Na een paar jaar was het aantal ernstige 
verstoringen door recreanten gereduceerd tot nul.’

Vaste gasten
In een zomer telde Hofstee op de Engelsmanplaat 
zo’n tienduizend bezoekers. Vijf tot tien procent 
was nieuw, de rest bleek te bestaan uit regelmatige 
gasten. ‘Functioneert een wadwachtpost een paar jaar, 
dan kennen alle vaste gasten de regels. Omdat je ze 
gastvrij ontvangt raken ze ook meer betrokken bij het 
gebied. Mensen waarderen dat.’

Het concept van wadwachten is volgens Hofstee 
toepasbaar in de hele Waddenzee. Hij telt grofweg 
tien geschikte locaties, met name de punten van de 
eilanden en de zandbanken. Als urgent bestempelt hij 
de Razende Bol, de Richel bij Vlieland en de Engels-
manplaat, waar in de zomer van 2006 voor het eerst 
in lange tijd weer een wadwacht zal wonen. Hofstee is 
er blij mee. ‘Bij hoogwater slapen daar tot veertigdui-
zend vogels. Van zeven soorten – zoals scholekster, 
wulp en rosse grutto – haalden we regelmatig de 
Ramsar-norm, dus meer dan één procent van de 
wereldpopulatie. Zonder permanent toezicht moeten 
de vogels veel vaker noodgedwongen op de vleugels. 
Dat kost verschrikkelijk veel energie. Eén minuut 
paniekvlucht kost weer een uur eten zoeken.’

Gastvrij waken over de vogels

interview met Lenze Hofstee

Maatregel
Instellen van wadwachten, 
die de rust handhaven door 
middel van voorlichting aan de 
recreanten

Gebied
Zandbanken in de Waddenzee 
en punten van eilanden, 
zoals de Engelsmanplaat, 
de zuidwestpunt van Schier-
monnikoog en de Richel bij 
Vlieland

Status
In het voorjaar van 2006 
wordt de eerste wadwachtpost 
geïnstalleerd in het Engels-
manplaatgebied

Partijen 
Natuurbeschermingsor-
ganisaties, wadvaarders, 
charterschippers, wadloop-
organisaties, kustwacht
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‘Er bestaat geen regio waar zoveel loopgraven zijn 
gegraven, waar de partijen elkaar zo verketteren’, 
vertelt Hans Haerkens, algemeen secretaris VNO-
NCW Noord. Juist daarom kan hij zich vinden in het 
waddenherstelplan. ‘Het is goed dat de natuurbe-
scherming nu een integraal, breed gedragen plan op 
tafel legt.’

Het pleidooi van Hidde van Kersen, directeur van de 
Waddenvereniging, raakt volgens Haerkens de kern. 
‘Van Kersen zegt in het plan dat we helder met elkaar 
de kernwaarden moeten benoemen. Zelf doet hij een 
aanzet met de waarden ruimte, rust en duisternis. He-
lemaal mee eens, maar ik wil er één aan toevoegen: 
duurzame werkgelegenheid. Dus werkgelegenheid 
die geen afbreuk doet aan de andere kernwaarden. 
Alleen een vitale regio is in staat om een duurzame 
Waddenzee te realiseren. Komt de regio in een neer-
waartse spiraal terecht en stijgt de werkeloosheid, dan 
heeft de regio geen duurzaam perspectief.’ Andersom 
geldt dat ook volgens Haerkens. ‘Economische groei 
kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Je 
ziet het met het Waddengas. Door gaswinning met de 
hand aan de kraan, dus binnen strikte grenswaarden, 
komt er geld vrij voor natuurherstel. Economisch lig-
gen er meer kansen, bijvoorbeeld voor de opwekking 
van duurzame energie en de ontwikkeling van haven-
gelieerde bedrijvigheid. Nogmaals: binnen de harde 
grenzen die een duurzame Waddenzee stelt. Niemand 
– ook het bedrijfsleven niet – wil de Waddenzee als 
wetland geweld aandoen.’

Patstellingen 
Haerkens pleit voor een meer integrale kijk op het 
waddengebied, een visie die hij tot zijn vreugde terug-
vindt in het waddenherstelplan. ‘De natuurbescher-
ming komt met een breed gedragen plan. Dat waar-
deer ik. De discussie tussen economie en ecologie is 
in het verleden te verkrampt en te eng gevoerd. De 
Waddenzee is meer dan gaswinning en mechanische 
kokkelvisserij. Partijen verketterden elkaar, zonder dat 
patstellingen werden doorbroken. Het overheidsbe-
leid bood intussen geen soelaas. Steeds werden twee 
stappen voorwaarts gezet, drie achterwaarts, en holde 
de natuur in het Waddengebied achteruit. Nu - met 
het Waddenfonds - ligt er een kans om elkaar de hand 
te reiken. We moeten uit de loopgraven komen. De 
natuurbescherming doet dat met dit verhaal overdui-
delijk, zeker richting de landbouw. Willen we verder 
komen, dan hebben we mensen nodig die over hun 
hek durven te kijken, en een brug weten te slaan.
Wat volgens Haerkens voor de Waddenzee mist - en 
wat hij ook niet terugleest in het waddenherstelplan - 
is het in het leven roepen van een krachtige wad-
denautoriteit. ‘Nu roepen allerlei hindermachten hun 
deelbelangen in de rondte. De problematiek in het 
waddengebied vraagt echter om een overkoepelend 
gezag, waarin partijen als de natuurbescherming, 
landbouw, recreatie en het industriële bedrijfsleven 
een stem krijgen. Uiteindelijk is het de waddenautori-
teit, die het beleid en beheer helder uitstippelt.’

Reactie van VNO-NCW 
op gezamenlijk waddenherstelplan

‘Waddengebied gebaat bij duurzame werkgelegenheid’
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Reactie van Vereniging 
Wadvaarders 

op gezamenlijk waddenherstelplan

‘Recreatie creëert draagvlak voor de natuur’

Maarten Snel, voorzitter van de Vereniging Wadvaar-
ders, is na twintig jaar varen over de Waddenzee met 
recht een ervaringsdeskundige. Hij vindt het goed 
te lezen dat de natuurorganisaties spreken over een 
Waddenzee waar ook de mens deel van uitmaakt. 

Snel had meerdere ‘eerste indrukken’ bij het lezen van 
het waddenherstelplan. ‘Als eerste vind ik dat er prettig 
en positief over de Waddenzee wordt gesproken. Als een 
gebied waar niet alleen plaats is voor de natuur, maar 
ook voor de mens. Dat is goed nieuws. In het verleden 
heeft de natuurbescherming wel eens anders beweerd. 
Dan stelden ze dat op het Wad geen ruimte is voor 
recreanten.’ Toch schoot één zin Snel in het verkeerde 
keelgat, uit het programma ‘Rijke Zee’: ‘Herstel vraagt in 
de eerste plaats om rust’. Snel: ‘Zo lijkt het net alsof nie-
mand op het Wad mag komen. Een dergelijke uitspraak 
ligt bij ons heel gevoelig. Maar hier wordt bedoeld: ‘Laat 
de wadbodem met rust.’ En daar kunnen we het wel 
mee eens zijn.’ Een andere onzorgvuldigheid staat in 
de paragraaf over het bewaken van vogels. Daar lees ik: 
‘Zodra iemand aan wal komt, is er onrust in de hoogwa-
tervluchtplaatsen.’ Maar dat geldt alleen als iemand bij 
een hoogwatervluchtplaats aan wal komt.’

Vrij en verantwoord
Een tweede ‘eerste indruk’ is de uitspraak van Steef 
Engelsman dat recreatie draagvlak creëert voor de na-
tuur. ‘Een heel belangrijk punt’, benadrukt Snel, ‘dat 
best wat meer naar voren mag komen in het verhaal. 
We moeten mensen bewust maken van het unieke 
karakter van het Wad. Ga ervan genieten. Vertel hoe 
mooi het is, en hoe voorzichtig je ermee om moet 

gaan. En dat is precies wat wij als Wadvaarders doen 
en wat wij bij anderen stimuleren.’ 
Het programma ‘Beleving en Draagvlak’ – waar de 
uitspraak van Engelsman instaat – is een verhaal 
waar Snel zich volledig in herkent. Dat gesteld wordt 
dat de Erecode voor Wadvaarders goed werkt, stemt 
hem tevreden. ‘Droogvallen in de Waddenzee is goed 
mogelijk, als de recreant zich maar netjes gedraagt. 
Ons motto luidt: ‘Vrij en verantwoord varen’. Dus 
varen zonder verstoring van de natuur. De Erecode 
werkt uitstekend. De regels gelden nu drie jaar, en 
de deelnemende partijen – waaronder overheden en 
natuurbeschermers – zijn positief over de resultaten.’ 
Aansprekend in het programma vindt Snel ook het 
plan om observatieposten op het Wad te realiseren. 
‘Dan kanaliseer je de mensen die van hun boot afko-
men. Zo voorkom je dat ze kriskras over de zandplaat 
gaan lopen.’

Rondetafelconferentie 
Wat Snel ten slotte mist, is een passage over de the-
ma’s bezit, beheer en zeggenschap. ‘Maar misschien 
hoort dat ook niet thuis in dit herstelplan’, zegt hij 
erbij. ‘Die discussie moet de natuurbescherming 
niet alleen voeren, maar met alle betrokkenen, zoals 
overheden, boeren, recreatie-ondernemers en andere 
gebruikers. Als Vereniging Wadvaarders hebben wij 
hier ook ideeën over. Misschien moet er wel een grote 
rondetafelconferentie komen waar we deze thema’s 
gaan bespreken. Vooruitlopend op een dergelijke 
bijeenkomst hoort een uitspraak als ‘dat het gebied 
niet allemaal in bezit van de natuurbescherming hoeft 
te zijn’ niet in deze brochure thuis.’
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Reactie van LTO Groningen 
op gezamenlijk waddenherstelplan

‘We kunnen elkaar versterken’

De toon van het herstelplan staat Frans Keurentjes 
aan. Hij is voorzitter van LTO Groningen en van 
de Waddenwerkgroep, een bundeling van diverse 
agrarische partijen. ‘Ik lees een positieve insteek. Niet 
weer het doemdenken, dat ik vaak hoor vanuit de na-
tuur- en milieuhoek.’ De positieve grondtoon wil niet 
zeggen dat Keurentjes het overal mee eens is. ‘Op de 
kwelders en de eilanden kunnen we elkaar versterken. 
Binnendijks echter staan onze belangen lijnrecht 
tegenover elkaar.’

Toen Keurentjes de brochure uit had, leunde hij 
achterover en concludeerde: ‘Het herstelplan klinkt 
erg romantisch en heeft een hoge aaibaarheidsfactor. 
Maar wat soms mist, is de realiteitszin. De natuurbe-
scherming kiest – en dat is logisch – voor de natuur, 
maar in het Waddengebied wordt ook gewoond en 
gewerkt.’ De romantiek vindt Keurentjes vooral terug 
in het programma ‘Rijke zee’. ‘Ik heb moeite met het 
idee dat vroeger alles beter was. De visserij wordt in 
het verdomhoekje gezet. Maar alle ontwikkelingen in 
de Waddenzee hebben ons ook veel goeds gebracht.’ 
Het grootschalig planten van zeegrasvelden vindt 
Keurentjes in de ‘Rijke zee’ weer uiterst interessant. 
‘Daar zouden wij als landbouw een rol bij kunnen 
spelen’, zegt hij. 

Versterken
Natuur en landbouw kunnen elkaar op meer ter-
reinen versterken, zo blijkt uit de plannen van 
Keurentjes zelf. Hij presenteerde in september 2005 
namens LTO een waddenvisie in het kader van het 
Waddenfonds. De raakvlakken zijn evident. ‘Beide 
plannen komen sterk overeen. Vooral op de kwelders 
en de eilanden kunnen we elkaar vinden. Daar liggen 
kansen om samen op te trekken bij nieuwe kwelders, 
cultuurhistorie, streekeigen producten, natuurbeheer 
en monitoring. Ook het idee van wadwachten spreekt 
me aan.’ 
Met het programma ‘Natuurparels Binnendijks’ 
– waarin de natuurbescherming pleit voor meer 
natuur binnendijks – heeft Keurentjes problemen. 
Hier botsen de belangen van natuur en landbouw. 
‘De kuststreek is een prima landbouwgebied. Daarom 
hebben wij geen belang bij nieuwe natuur aan de bin-
nenkant van de waddendijk. Het is juist dat de verzil-
ting in de toekomst zal toenemen, maar dat kunnen 
we aan. Aanpassingen zijn nodig, en we vertrouwen 
daarbij op de techniek, die ons al eeuwen succesvol 
heeft bijgestaan.’ Binnendijks zet Keurentjes wel 
sterk in op kernwaarden als stilte, weidsheid en 
donkerte. ‘Ik ondersteun bijvoorbeeld glastuinbouw 
in de kuststreek, maar dan wel met honderd procent 
lichtbeperking. Zo moeten we zoeken naar moderne 
oplossingen.’




