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“wat ons dierbaar is,

“Het Waddenfonds
subsidieert projecten die de
unieke positie van de wadden
behouden en versterken.”

Voorwoord:

moet goed beschermd worden.”
De Waddenzee is voor mij en met mij miljoenen Nederlanders
erg dierbaar. Het is een uniek natuurgebied in West-Europa.
Denk aan de machtige duinen, de getijdenstroming en het wad,
de uitgestrekte stranden, de polders, de broedplaatsen van
trekvogels, de zonnebadende zeehonden op de zandplaten,
de kleine dorpskernen en de waddenhaventjes.
En wat ons dierbaar is, moet goed beschermd worden. Alle
overheden, bewoners, beheerders en anderen hebben de
complexe maar ook prachtige en uitdagende taak om de
Waddenzee als natuurgebied te behouden en te beschermen.
Om aan deze taak een extra impuls te geven is het Waddenfonds
opgericht. Uit dit Waddenfonds kunnen projecten worden
^\ÓeXeZ`\i[[`\Y`a[iX^\eXXe[\[f\c\emXe_\kNX[[\e]fe[j%
Zoals het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden, een duurzame economische ontwikkeling in het
waddengebied en een substantiële overgang naar een duurzame
energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden.
Dat zijn ambitieuze doelstellingen waaraan ieder zijn steentje
zal moeten bijdragen. Een middel om dat doel te bereiken is

ZfÓeXeZ`\i`e^%Gifa\Zkmffijk\cc\enfi[\e[XXifd^\kf\kjk
op de mate waarin andere partijen bereid zijn een bijdrage te
leveren.
Voor u ligt de eerste versie van ‘WadMag’. In dit nieuwe
magazine vindt u een overzicht van alle projecten die een
subsidie uit het Waddenfonds hebben ontvangen. Van de
herinrichting van de Keizerspoeldijk , Termunterzijl tot het
\Zfcf^`jZ__\ijk\cmXeG`\k\iYllijk\idXXi\e[\m\ibn\c[\i`e^
van Bildtpôlen; stuk voor stuk parels van projecten die de
unieke positie van de wadden behouden en versterken.
Kortom, al deze projecten dragen bij aan het realiseren
van een of meerdere doelen van het Waddenfonds.
Ik hoop dat dit magazine u veel inspiratie biedt voor de
volgende inschrijvingsronde van het Waddenfonds. Ik daag
u uit om met projectvoorstellen te komen die bijdragen aan
het behoud en het versterken van het unieke natuurgebied dat
de Waddenzee is. De Waddenzee, die u en mij zo dierbaar is!

Jacqueline Cramer
Minister van Ruimte en Milieu
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“Als inwoner van
Friesland heb ik veel
binding met dit gebied.”

Als voorzitter van de adviescommissie van het
Waddenfonds heeft Loek Hermans een drukke tijd
achter de rug. Zojuist is de tweede tenderronde
afgerond. Uit de 63 inzendingen die de commissie
kreeg voorgelegd, moest de commissie de meest
geschikte inzendingen selecteren. De commissie
heeft immers de taak om te beoordelen welke
projecten het meest bijdragen aan de doelstellingen
van het Waddenfonds.
Hermans: “We vinden het belangrijk
dat alle vier de doelen aan bod komen.”
De vier doelen zijn versterking van
natuur en landschap, verhoging van
de veiligheid, verbetering van de
economie en verbetering van energieen kennishuishouding. Over de
inzendingen voor de tweede tender
zegt Hermans: “Er zitten unieke
projecten tussen zoals het plan voor
de ‘biogasinstallatie Schiermonnikoog’
waarin alle veehouders op het eiland
samenwerken met onder andere de
horeca en Natuurmonumenten.
Samenwerking en samenhang op de
Waddeneilanden vind ik een groot
goed.”

adviseert de Minister van VROM
vervolgens over de prioriteitsvolgorde
van de ontvankelijke projecten. De
Regiocommissie Waddenfonds geeft
een draagvlakbeoordeling over het
advies van de commissie Hermans.
De Minister van VROM neemt ten
slotte een besluit over de toe te
kennen subsidies. De eerste tender
in 2007 was opengesteld voor lagere
overheden, niet-gouvernementele
organisaties en particulieren. Voor de
tweede tender in 2008 is de subsidieregeling voor het Waddenfonds
verruimd voor ondernemers in
de landbouw- en visserijsector.

Het Waddenfonds biedt extra
investeringen in projecten in en
rond de Waddenzee op ecologisch
en economisch gebied. Het fonds
heeft een bedrag van 800 miljoen
beschikbaar. Dit bedrag zal binnen
een periode van 20 jaar worden
besteed. Dienst Landelijk Gebied van
het Ministerie LNV is de uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds die
de ontvankelijkheidsbeoordeling van
de ingediende projecten doet. De
Adviescommissie Waddenfonds

Fundament

Hermans neemt met veel plezier
het voorzitterschap van de adviescommissie voor zijn rekening. “Als
inwoner van Friesland heb ik al veel
binding met dit gebied. Verder heb ik
als lid van de commissie Meijer aan
het fundament van het Waddenfonds
gestaan. Het voorzitterschap is dus
een prachtige taak voor mij.” De
commissie Meijer, bestaande uit
voorzitter Wim Meijer, Tineke Lodders
en Loek Hermans, werd in 2003

ingesteld met als taak te adviseren
over beleidsbeslissingen op het gebied
van natuur, visserij en gaswinning in de
Waddenzee. Vanwege de belangen en
de tegenstellingen op deze terreinen,
was behoefte aan een onafhankelijke
verkenning van de mogelijkheden
voor een integraal Waddenzeebeleid.
In 2004 bracht de commissie Meijer
het advies uit om een investeringsplan
op te stellen voor
de wadden. Dit
investeringsplan
moest gericht zijn
op vergroting en
natuurontwikkeling van de Waddenzee, en economische verduurzaming van het waddengebied, met een omvang in de orde
van grootte van 750 à 800 miljoen
euro. Het Waddenfonds is uit dit
advies voortgekomen.

“Voor zaken die ik
belangrijk vind,
vind ik altijd tijd.”

Kruisbestuiving

De adviescommissie Waddenfonds
bestaat uit deskundigen op het gebied
van energie, technologie, economie en
ecologie. Hermans: “Eerst beoordelen
twee deskundigen een project.
Vervolgens bespreken we de projecten
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“Ik zou nog meer mogelijkheden willen
zien om het economisch klimaat en de
ecologie op de wadden te verbeteren.”

gezamenlijk. Als voorzitter is het
mijn taak om alle beoordelingen en
meningen bij elkaar te brengen.”
Hermans kan hierbij putten uit zijn
ervaring met bestuurlijke aansturing,
zijn kennis van de gevoeligheden in
het Noorden en zijn kennis van de
Haagse politiek. “Er is sprake van
kruisbestuiving.” Op de vraag hoe hij er
in slaagt om naast zijn andere functies
zoveel tijd aan het Waddenfonds te
besteden, antwoordt hij: “Voor zaken
die ik belangrijk vind, vind ik altijd tijd.
Drukke mensen slagen er vaak in om
veel te doen. Bovendien krijg ik
uitstekende ondersteuning van het
secretariaat. Soms denk ik: ik kan er
nog wel iets bij hebben.”

Onderzoek

Wat Hermans opvalt in de tweede
tender is dat inzendingen van de
bezoekerscentra ontbreken. “Zij zijn
samen aan de slag met een masterplan. Dat vind ik een uitstekende

ontwikkeling. Mijn boodschap aan
de eilanden is: zoek de samenhang.”
Verder ontbreken in de gehonoreerde
projecten kleine initiatieven gericht
op energiebesparing. “Van het alleen
maar installeren van LEDverlichting
wordt de commissie niet warm.
Uiteraard is het goed, maar we
willen beter.”
Verder geeft het Waddenfonds deze
keer veel subsidie aan onderzoek.
“Er gaat zo’n tien miljoen euro naar
onderzoek naar ontwikkeling, herstel
en beheer van mosselbanken. Ook
krijgt de Waddenacademie vijf miljoen
euro subsidie. “Het gaat hier om lange
termijn investeringen om lacunes in
kennis te dichten. Hierbij geldt wel dat
de Waddenacademie straks ook zelf
moet gaan verdienen.” Tot slot: is
Hermans tevreden over de inzendingen? “Ja, maar ik zou graag nog meer
mogelijkheden willen zien om het
economisch klimaat en de ecologie
op de Wadden te verbeteren.”

Over Loek Hermans
Hermans was van 1977 tot september 1990 lid van de
Tweede Kamer, van september 1988 tot september 1990
als vicefractievoorzitter. Daarna werd hij burgemeester van
Zwolle. Van 1994 tot 1998 was hij commissaris van de
Koningin van Friesland. In 1998 werd hij minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Kabinet-Kok II
(1998 - 2002). Per 1 juli 2003 is Hermans voorzitter van
MKB-Nederland.
Bij de Eerste Kamerverkiezingen 2007 is Hermans gekozen
als lid van de Eerste Kamer. Ook is hij voorzitter van het
bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) in
Nijmegen en voorzitter van de Raad van Toezicht van
ontwikkelingsorganisatie CARE Nederland.
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De 2 tender
De tweede aanvraagronde is afgerond.
Uit 63 inzendingen zijn de meest
geschikte inzendingen geselecteerd:
de projecten die het meest bijdragen
aan de doelstellingen van het
Waddenfonds. De vier doelen van
het Waddenfonds zijn versterking van
natuur en landschap, verhoging van de
veiligheid, verbetering van de economie en verbetering van energie- en
kennishuishouding. Op de volgende
pagina’s vindt u een overzicht van de
grootste kanshebbers. Dit jaar wordt
een relatief groot bedrag besteed aan
onderzoek. Meer inzicht in het
waddensysteem, levert immers de
mogelijkheid om op termijn betere
beslissingen en maatregelen te nemen.
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Verduurzaming garnalenvisserij
Wat: Verduurzaming garnalenvisserij
Wie: Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij
Subsidiebedrag: 433.099 euro

Nollen Landschap Noord-Holland
Wat: Het Nollenlandschap van Den Helder
Wie: Stichting Landschap Noord-Holland
Subsidiebedrag: 820.301 euro
Gh]W\h]b[@UbXgW\UdBccfX!<c``UbX@B<\YYɑYYb
dfc^YWhcd[YnYhjccf\YhBc``Yb`UbXgW\Ud YYb
bUhiif[YV]YXj`U_V]^8Yb<Y`XYf"9YbBc`]gYYbciXY
benaming voor een opgewaaide zandheuvel of klein
ghi]ZXi]bh^Y"8YaYYghYBc``Ybn]^bUZ[Y[fUjYb]bXY
`ccdXYfh]^X"<YhbccfXY`]^_XYY`jUbX]h`UbXgW\Ud
\YYɑjccfU`YYb_ibghn]bb][Yi]hghfU`]b[ kUUfV]^
`UbXgW\Ud bUhiifYb_ibghU`gb`UbXgW\UddY`]^_Y
YYb\Y]X]gVYgW\cikX"<Yhni]XY`]^_YXYY`jUb\Yh
@UbXgW\UdkcfXhjUbi]hYWc`c[]gW\Ydf]bW]dYg
]b[Yf]W\hYbVY\YYfXU`gWi`hiif\]ghcf]gW\bUhiif[YV]YX"<Yh@B<f]W\haYhX]hdfc^YWh\Yhni]XY`]^_XYY`
%,\YWhUfYjUb\Yh[YV]YX]b ncXUhgUaYbaYh\Yh
noordelijke deel een aaneengesloten groengebied
jUb'&\YWhUfYnU`cbhghUUb"<YhcbhkYfdjUb\Yh
zuidelijke deel zal worden vormgegeven door de
bUhiif!YbWi`hiif\]ghcf]gW\YkUUfXYbjUb\YhciXY
strandvlakte- en kopjesduingebied in de kop van
BccfX!<c``UbX]bYfYhY\YfghY``Yb"AYhXYUUb`Y[
jUbYYbkUbXY`dUXjUb% )_aXccf\Yh[YV]YX
kcfXh\YhhYffY]bcdYb[YghY`XjccffYWfYUbhYbYb
toeristen en komt er een verbinding tussen het
noordelijke en zuidelijke deel.
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J]UXf]YXYY`dfc^YWhYbk]`XYgh]W\h]b[ ]bgUaYbkYf_]b[aYhXY
KUXXYbjYfYb][]b[YbGh]W\h]b[XYBccfXnYY YYbV]^XfU[Y`YjYfYbUUbXY
jYfXiifnUa]b[jUbXY[UfbU`Ybj]ggYf]^"<Yhi]hY]bXY`]^_YXcY`]g\YhjYf_f]^[Yb
jUbYYbXiifnUUa\Y]Xg_YifaYf_"8YXYY`dfc^YWhYbn]^bYYbcbXYfncY_bUUf
XYjUb[ghjYfgdfY]X]b[ \Yhcbhk]__Y`YbjUbYYbdi`g_cfcaVcXYaVYfcYf]b[
en bijvangst te verminderen en het vergroten van de overlevingskans van de
bijvangst.

Waddensleutels
Wat: Waddensleutels
Wie: Vereniging Natuurmonumenten
Subsidiebedrag: 3.115.665 euro
8]hdfc^YWhjUbBUhiifacbiaYbhYb FI;Yb
Staatsbosbeheer beoogt het herstel van mosselVUb_Yb]b\Yh]bhYf![Yh]^XYb[YV]YX Yb\Yh]bn]W\hY`]^_
maken van kansrijke plekken voor natuurherstel in de hele
KUXXYbnYY"JUbi]hYYbYldYf]aYbhY`YcdnYhkcfXh[YhfUW\h
acggY`VUb_YbhY\YfghY``Ybcab]YhU``YYbX]fYWhYbUhiifkUUfXYb
hYjYf[fchYb aUUfcc_aYYf]bn]W\hhYjYf_f]^[Yb]bXYg`YihY`ZUWhcfYb
X]YVYdU`Yb\cYacggY`VUb_Ybn]W\kYYfXiifnUUa_ibbYb\UbX\UjYb"

(Her)bouw van drie historische
objecten in Zoutkamp
Herstel van cultuurhistorische
landschapselementen op Texel
Wat: Versterking van het unieke Texelse
landschap
Wie: De Lieuw Vereniging voor agrarisch
natuur en landschapsbeheer Texel
Subsidiebedrag: 1.910.610 euro
5[fUf]gW\YbUhiifjYfYb][]b[XY@]Yik[UUh'$_a
hiibkU`Yb%$gW\UdYbVcYhYb]b\]ghcf]gW\YghUUh
herstellen.

Wat: Herbouw historische maritieme
elementen Zoutkamp
Wie: Stichting Historische Visserij
Zoutkamp
Subsidiebedrag: 551.500 euro
Zoutkamp is een vissersplaatsje in Noord;fcb]b[Yb"<Yh[UUhcaXYVcikjUbYYb
j]ggYfg\i]g^Y XY\YfVcikjUb\YhfYXX]b[g!
\i]g^YjUb9b[Y`gaUbd`UUhYbYYbfYd`]WUjUb
YYb_U`_cjYb"<YhfYXX]b[g\i]g^Y_f]^[hYYb
cjYfbUW\h]b[gZibWh]Y\chY`_UaYfYb\Yh
j]ggYfg\i]g^YXYZibWh]YjUbjU_Ubh]Y\i]g^Yjccf
V]^jccfVYY`X[Yn]bbYb"=b\Yhdfc^YWhni``Yb%&
`Ub[Xif][kYf_ncY_YbXYb_ibbYbdUfh]W]dYfYb"

Energieneutrale woningen,
pilot voor de wadden
Wat: Energieneutraal wonen
op Texel?! Pilot voor de
waddeneilanden
Wie: De heer B.C. Scholten
Subsidiebedrag: 383.812 euro
N YjYbdUfh]Wi`]YfY\i]nYbVYn]ɓYfgYb
YYbkcb]b[WcfdcfUh]Y[UUbgUaYb
&(YbYf[]YbYihfU`Ykcb]b[Yb
VcikYbbi`!YbYf[]Ykcb]b[Yb"8]h
in het kader van de ambitie van de
waddeneilanden om in de toekomst
zelfvoorzienend te zijn op het gebied
van energie en water.

DfcYɑi]b<FY!_YhY`gcd5aY`UbX
Wat: 8YacbghfUh]Ydfc^YWh<FY!_YhY`5aY`UbX
Wie: ENECO Installatiebedrijven B.V.
Subsidiebedrag: 200.000 euro
9 B97C=bghU``Uh]Y6"J"[UUh%$$<FY!_YhY`gcd5aY`UbXd`UUhgYb
Ybacb]hcfYb"<Yh]gYYbdfcYɑi]bYbYYbjccfVYY`Xdfc^YWhjccf
XYhcYdUgg]b[Ybcbhk]__Y`]b[jUbX]hhmdY_YhY`cdXYkUXXYb!
Y]`UbXYb aUUfcc_XUUfVi]hYb"
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Bouw biogasinstallatie
Natuurontwikkeling Utopia
Wat: Natuurontwikkeling Utopia
Wie: Vereniging Natuurmonumenten
Subsidiebedrag: 706.956 euro
Vereniging Natuurmonumenten gaat het gebied
Utopia van 28 ha, gelegen langs de waddendijk
op Texel, inrichten als natuurgebied. Brak water
en de unieke ligging maken dat het gebied veel
kansen biedt voor nieuwe hoogwaardige natuur.
Het gebied wordt mede ingericht als hoogwatervluchtplaats en als broed- en foerageergebied
voor wadvogels.

Wat: Groen gas op Schiermonnikoog
Wie: De heer J.C. Hagen
Subsidiebedrag: 1.200.000 euro
Zes veehouders op Schiermonnikoog gaan
samen een biogasinstallatie bouwen, waardoor
de op het eiland geproduceerde mest- en
reststoffen vergist kunnen worden. Naast de
mest worden ook het snoeiafval van
Natuurmonumenten, het biologische afval van
de restaurants op Schiermonnikoog en glycerine
gebruikt voor de biogasinstallatie. Het geproduceerde biogas wordt omgezet naar aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het aardgasnetwerk,
waardoor het overgrote deel van het gasverbruik
op het eiland door groen gas kan worden
vervangen.

Waddenacademie
Wat: Waddenacademie
Wie: Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Subsidiebedrag: 5.000.000 euro
De Waddenacademie ontwikkelt zich als een
onafhankelijke faciliterende kennisorganisatie
met 3 doelen. 1 - identificeren van domeinoverstijgende kennisleemtes; 2 - bevorderen van
samenhangende onderzoeksprogrammering;
3 - bevorderen informatievoorziening en
kennisuitwisseling.
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Herstel en ontsluiting van de
leefgebieden voor diadrome
vissen in het stroomgebied van
de Westerwoldse Aa
Wat: Tussen Wad en Westerwoldse Aa
Wie: Waterschap Hunze en Aa’s
Subsidiebedrag: 5.258.278 euro
De Westerwoldse Aa is een laaglandbeek die
vrij afwatert op de Waddenzee. Het waterschap
wil de leefgebieden voor diadrome vissen
ontsluiten door het aanleggen van vispassages,
natuurvriendelijke oevers, paaiplaatsen en dit
monitoren. De maatregelen worden gecombineerd met landschapsherstel, recreatie en
toerisme en sluiten aan bij de bestaande
herstelwerkzaamheden in het stroomgebied.

Twee deelprojecten duurzame
energie op Terschelling
Wat: Duurzaam Terschelling
Wie: Gemeente Terschelling
Subsidiebedrag: 217.707 euro

Proef met kleine
windmolens Texel - fase 1
Wat:25 DonQI Urban
Windmills Texel - fase 1
Wie: Gemeente Texel
Subsidiebedrag: 90.900 euro
8Y[YaYYbhYHYlY`[UUhYYbdfcYZ
doen met kleine windmolens in de
VYVcikXYca[Yj]b[IfVUb
K]bXa]``g"8Yac`Ybh^YgkcfXYb
X]fYWhcd\YhVYghUUbXYY`Y_hf]W]hY]hgnet aangesloten en zullen een
[YaYYbhYkYfZ gW\c`YbYbYYb
nkYaVUXjccfn]YbjUbY`Y_hf]W]hY]h"
5`gX]hdfc^YWhgiWWYgjc`jYf`ccdh 
zullen er meer windmolentjes
[Yd`UUhghkcfXYbcdHYlY`cahY
werken aan duurzame energieopwekking.

8YkUXXYbY]`UbXYb\YVVYbXYUaV]h]Yca]bXY
toekomst zelfvoorzienend te zijn op het gebied van
YbYf[]YYbkUhYf"8Y[YaYYbhY`UUhYYb\UU`VUUfheidsonderzoek doen naar de realisatie van
[Ych\Yfa]gW\YYbYf[]Yjccfn]Yb]b[cdHYfgW\Y``]b["
Bovendien krijgen de publieksruimtes van het
bUhiifWYbhfiacdHYfgW\Y``]b[@98jYf`]W\h]b["

Energiebesparing in zorgcentrum De Stilen
Wat: Duurzaam zorgcentrum De Stilen Terschelling
Wie: Zorggroep Noorderbreedte
Subsidiebedrag: 229.703 euro
Ncf[[fcYdBccfXYfVfYYXhYk]`YYbYlhfU]bjYghYf]b[XcYb]bXY
b]YikVcikjUb\Yhncf[WYbhfia8YGh]`YbcdHYfgW\Y``]b[ca
XY7C&i]hghcchhYVYdYf_YbYb\YhWYbhfiancYbYf[]YbYihfUU`
ac[Y`]^_hYaU_Yb"<YhXcY`jUbXYYlhfU]bjYghYf]b[Yb]gcaXY
YbYf[]YdfYghUh]YWcɇW]bh9D7hYfi[hYVfYb[YbbUUf$ +,"8]h
`][hcbXYfXYbcfajUb% $X]YjccfX]h[YVcik]gVYfY_YbX"Ca
dit te bereiken moeten hogere isolatiewaarden gerealiseerd
kcfXYb kcfXh[YVfi]_[YaUU_hjUbXf]YXiVVY`[`Ug 7C&!
[YghiifXYjYbh]`Uh]Y ncbbYWc``YWhcfYbYb@98!jYf`]W\h]b["
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Mosselwad
Wat: Mosselwad
Wie: EUCC
Subsidiebedrag: 5.380.814 euro
8]hdfc^YWhVYhfYɑYYbgUaYbkYf_]b[higgYb
9I77 =A5F9G B=CC!79A9 Ib]jYfg]hY]hIhfYW\h 
GCJCBJc[Y`cbXYfncY_BYXYf`UbX B=CN8cY`
is de bevordering van litorale en sublitorale
mosselbanken en het wegnemen van
cbXi]XY`]^_\YXYb]b\YhdfcWYgjUbjYgh][]b[Yb
cjYf`Yj]b["8]hk]``YbXY]b]h]Uh]YZbYaYfgVYfY]_Yb
Xccf\YhjYf[fchYbjUbXYWUdUW]hY]hjUbVY`Y]X
YbVY\YYfg]bghUbh]Yg \YhV]^XfU[YbUUb\Yh
herstel van mosselbanken en het maken van een
handboek voor de ontwikkeling en het beheer
van mosselbanken.

Kwelderherstel Balgzand
Wat: Kwelderherstel project Balgzand
Wie: Stichting Landschap Noord-Holland
Subsidiebedrag: 2.182.037 euro
 YhXcY`jUbX]hdfc^YWh]gca* )\YWhUfY
<
gW\cffYb_kY`XYfg]b\Yh6U`[nUbXhY\YfghY``Yb
door het aanleggen van rijshoutdammen en het
cdgdi]hYbjUb_`Y]"<Yh6U`[nUbX`][hhiggYb8Yb
<Y`XYfYb\Yh5aghY`aYYf]bBccfX!<c``UbX"
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Nederlandse
kwelders zijn
van een zeer grote
internationale betekenis
WadMag | 13

Wat: Kwelderherstel Groningen
Wie: Het Groninger Landschap
Subsidiebedrag: 9.342.000 euro

Kwelderherstel Groningen:

Partijen strijden samen
voor behoud planten- en
dierenwereld op kwelders
Onder de naam Kwelderherstelprogramma
Groningen werken Stichting Het Groninger
Landschap, de Vereniging Oevereigenaren &
Gebruikers en Natuurmonumenten aan de verbetering van de biodiversiteit van de Groningse
kwelders. Projectleider Jan van Weperen van de
Grontmij spreekt over een unieke samenwerking.
ÄBUhiifVYgW\YfaYfgYbU[fUf]gW\YdUfh]^Ybn]ɓYb
samen aan tafel en maken zich sterk voor hetzelfde
doel: zorgen voor herstel van de natuurwaarde van
de kwelders door intensievere beweiding, en waar
nodig herinrichting, gericht op een meer natuurlijk
kweldersysteem.” Van Weperen is heel tevreden
over de voortgang. “De hoofdlijnen van het beheeren inrichtingplan zijn al goed in beeld gebracht.”
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“De hoofdlijnen van het
beheer- en inrichtingplan
zijn al goed in beeld gebracht.”

Wat nu kwelders zijn waren vroeger landaanwinningswerken.
J`e[j[\kn\\[\_\cɜmXe[\(0\\\lnc\^[\eYf\i\eYl`k\edijks greppels aan. In combinatie met de rijshouten dammen
leidde dat tot een aanslibbing waardoor de kwelders aangroeiden en hoger kwamen te liggen. Zodra het nieuwe land
daarvoor geschikt was, werd het gebied ingedijkt. Op deze
wijze is een groot deel van Noord-Groningen en het Oldambt
(het gebied rond de huidige Dollard) ontstaan.
De boeren konden dit doen omdat ze gebruik maakten van het
‘recht van opstrekking’. Dit hield in dat ze het eigendomsrecht
kregen zodra was vastgesteld dat het aangeslibde land ‘begaanbaar en beweidbaar’ was.
Nieuwe indijkingen van delen van de Waddenzee zijn al decennia
niet meer aan de orde. De kwelders worden in stand gehouden
doordat het Rijk het stelsel van rijshoutdammen in stand houdt.
Van oudsher hielden de boeren schapen en koeien op de
kwelders. Er was sprake van een redelijk intensief gebruik. Door
schaalvergroting en specialisatie in de landbouw is deze vorm
van veehouderij op de akkerbouwbedrijven in Noord-Groningen
vrijwel verdwenen. Er werd minder intensief of soms zelfs
helemaal niet meer beweid, waardoor de kwelders verruigden.
;`k_X[kfk^\mfc^[Xk[\[`m\ij`k\`kmXeÔfiX\e]XleXk\il^c`\g%
Het Kwelderherstelprogramma Groningen richt zich op het
verhogen van deze biodiversiteit op de kwelders langs de
noordkust van Groningen en rond de Dollard. In totaal gaat
het om circa 1.740 ha kwelders.

Bijzondere vogels
Van Weperen vertelt dat de kwelders een sterk gespecialiseerde
planten- en dierenwereld herbergen. “Op de kwelders leven heel
veel verschillende soorten insecten, spinnen en slakkensoorten.
Ook vormen kwelders belangrijke broedgebieden voor kustbroedvogels, weidevogels en andere steltlopers. In de winter
zijn er bovendien watervogels, zoals de smient, diverse ganzen
en kleine zwanen. Kluut, tureluur en rotgans zijn zelfs in hoge
dXk\XɟXeb\c`abmXe[\E\[\icXe[j\bn\c[\ij%È;\E\[\icXe[j\
kwelders zijn hiermee van zeer grote internationale betekenis.
Ze maken ook onderdeel uit van het Natura2000 programma;
een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.
“Door de verruiging van de kwelders dreigen deze bijzondere
vogels nu verloren te gaan. De meeste natuur moet je actief
beheren om de hoge natuurwaarde te behouden. En door
Y\^iXq`e^\eY\n\`[`e^n`cc\en\_`\imffiqfi^\eÈ#Xc[ljMXe
Weperen.

Vergoedingen
Om de verruiging van de kwelders te bestrijden en te komen
tot een beheerplan, is de medewerking van in principe alle
eigenaren nodig. Van Weperen: “ Als zij de kwelders als
natuurgebied onderhouden, kunnen zij hiervoor een beheerm\i^f\[`e^mXe_\kI`abf]Gifm`eZ`\fekmXe^\e%?\ke`m\XlmXe
deze beheervergoeding is in het huidige systeem erg laag en in
ieder geval onvoldoende om op vrijwillige basis medewerking
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:chc.AUf_GW\iifaUb

te krijgen voor het toekomstig beheer. Bovendien is het
voorgekomen dat sommigen een deel van de vergoeding later
weer terug moesten betalen omdat de overheid het delimitatiecontract niet als een vorm van eigendom en volledige zeggenjZ_XgY\ffi[\\c[\%È?\k\ek_flj`Xjd\\em\ikifln\e`e[\
huidige vergoedingenregeling is dan ook niet zo groot.
“Belangrijk voor het slagen van dit project is dan ook dat we
komen tot een nieuwe vergoedingenregeling voor het beheer.
De provincies werken momenteel aan een nieuw systeem. We
streven er naar om binnen dit systeem een beheervergoeding
mogelijk te maken die recht doet aan de kosten van het
^\n\ejk\Y\_\\i%È

Samen aan tafel
Voor het beheer is veel geld nodig. Voor het uitvoeren van het
kwelderherstelprogramma hebben de initiatiefnemers subsidie
gekregen van het Waddenfonds. “Er is bijvoorbeeld veel geld
nodig om een intensievere begrazing mogelijk te maken. Zo
hebben de koeien en schapen die de kwelders gaan begrazen
vluchtplaatsen nodig waar ze bij plotseling hoog water naar
toe kunnen. Dit betekent dat we de toegangsdammen zullen
moeten ophogen. Bovendien moeten we overgangen op de dijk
maken, zodat de koeien en schapen over de dijk heen kunnen in
^\mXcmXe_ff^nXk\i%ÈFm\i[\`emlcc`e^mXe_\kY\_\\iq`ae[\
verschillende partijen het in hoofdlijnen eens. “Laatst heb ik
een bijeenkomst georganiseerd waar boeren en ecologen samen
aan tafel zaten. Opmerkelijk is dat ze niet zoveel van mening

16 | WadMag

verschillen. Natuurlijk willen ecologen zoveel mogelijk gebied
‘nat’ houden voor de natuur en de boeren willen juist graag
voldoende drooglegging realiseren. Maar, partijen weten elkaar
toch te vinden. Zelf vonden ze het heel goed dat ze met elkaar
_\YY\e^\jgifb\e%È

Afronden en afrekenen
In de loop van 2009 moet duidelijk zijn welke kaders er gelden
en hoe de vergoedingenregeling eruit komt te zien. Dan kan Van
Weperen van start met de volgende stap: de keukentafelgesprekken met de individuele boeren. “Vervolgens zullen we in 2010
uitwerken hoe het beheer gecoördineerd moet worden. In 2011
kunnen we dan van start met de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen. In 2012 moet het vervolgens klaar zijn. Dan
blee\en\X]ife[\e\eX]i\b\e\e%È

:chc.AUf_GW\iifaUb

Kluut, tureluur
en rotgans zijn in
_f^\dXk\XɞXeb\c`ab
van de Nederlandse kwelders
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Wat: Biodiversiteit & natuurbeheer van vasteland kwelders
Wie: It Fryske Gea
Subsidiebedrag: 1.438.020 euro

Onderzoek naar
biodiversiteit van
Friese kwelders
It Fryske Gea is met hulp van het Waddenfonds een
uniek onderzoeksproject gestart in Fryslân
Bûtendyks. Het onderzoek, dat een initiatief is van
de Rijksuniversiteit Groningen, gaat na wat het
YɄYWhjUbVY[fUn]b[]bXY_kY`XYfg]g"Dfc^YWh`Y]XYf
Henk de Vries van It Fryske Gea verklaart: “Om het
optimale mozaïek in de begroeiing van de kwelders
terug te brengen, is het belangrijk om te weten wat
\YhYɄYWhjUbVY[fUn]b[]gcdjY[YhUh]Y ]bgYWhYbYb
de vogels.”
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It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherd`e^`e=i`\jcXe[%Q`a_\\ɜXcj[f\cY\jZ_\id`e^#Y\_fl[\e
ontwikkeling van natuur en landschap in Friesland. De
m\i\e`^`e^Y\_\\ikdfd\ek\\cd\\i[Xem`aɜ`^m\ijZ_`cc\e[\
natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare
- verspreid over de hele provincie.
Noard-Fryslân Bûtendyks is een prachtig gebied van zomerpolders, kwelders en kwelderwerken. It Fryske Gea wil hier
zomerpolders omvormen tot kwelders. Dit is van internationaal
belang omdat het areaal vastelandskwelders in het hele
Europese waddengebied schaars is geworden. De natuur krijgt
een nieuwe kans, de randen van de Waddenzee worden hersteld.
In het Noarderleech is op een oppervlakte van 135 hectare al een
proefproject gestart. Uiteindelijk is het de bedoeling een
aaneengesloten natuurlijk kwelderlandschap te laten ontstaan,
van Zwarte Haan in Het Bildt tot aan de pier van Holwerd.

<ɘ\ZkmXeY\^iXq`e^
?\kfe[\iqf\bjgifa\Zkc\m\ikb\ee`jfgfm\i\ə\Zk\emXe
natuurbeheer. De Vries: “Het onderzoek duurt vijf jaar. Daarna
kunnen we aanbevelingen doen over het voor de biodiversiteit
optimale beheer van de kwelders. Gezien de ambitie om het
XXekXc_\ZkXi\jbn\c[\il`kk\Yi\`[\e#`j[`kmXe^iffkY\cXe^%È
Het onderzoeksteam is al gevormd. “Voor het project zijn
inmiddels een vegetatiespecialist, een insectenspecialist en een

vogelspecialist aangetrokken. Ook hebben we 150 hectare
kwelderland gevonden dat geschikt is voor dit onderzoek. Dit
land hebben we verdeeld in vijf verschillende proefvakken die
fg\\em\ijZ_`cc\e[\dXe`\infi[\eY\_\\i[%?\k\ə\Zkblee\e
n\[Xed\k\cbXXim\i^\c`ab\e%È

Nulmeting

“Volgend seizoen kunnen
de koeien en paarden
gaan grazen.”

Verschillen in biodiversiteit ontstaan
vooral door verschil in begrazing. “In
\cbgif\]mXbq\ɡ\en\m\ijZ_`cc\e[\
aantallen koeien en paarden neer.
We zijn nu eerst bezig met een nulmeting. Volgend seizoen
blee\e[\bf\`\e\egXXi[\e^XXe^iXq\e%È8Xe\\efe[\iqf\b
Yc`abkjfdjXXi[`^nXkgiXbk`jZ_n\ibmXjkk\q`ɡ\e1ÇN\_\YY\e
afspraken met pachters moeten maken over het laten grazen
van hun koeien en paarden in de proefvakken. Alles is echter op
k`a[^\clbk\en\q`aemfc^\ejgcXee`e^mXejkXik^\^XXeÈ#Xc[lj
De Vries.
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Wat: VerkwelderingB ildtpôlen
Wie: It Fryske Gea
Subsidiebedrag: 538.920 euro

Verkweldering Bildtpôlen
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=h:fmg_Y;YU\YYɑbUaYbgXYgUaYbwerkende natuurorganisaties een project
ingediend voor de herinrichting c.q.
verkweldering van de zomerpolder
(buitendijks) bij Bildtpôlen én de ontwikkeling van een beheerplan voor de
instandhouding en verbetering van de
vegetatie ter plaatse. Door dit project
wordt de natuurlijke dynamiek van de
Waddenzee deels hersteld en ontstaat
een kwelder met de daar van nature
thuishorende planten- en diersoorten.
Daarmee levert het een forse bijdrage
aan de verhoging van de natuurwaarden
van een groot deel van het kwelderareaal.
Stand van zaken
;\m\ibn\c[\i`e^mXe[\Y\ki\ə\e[\qfd\igfc[\iq`k`e_\k
vergunningentraject. Naar verwachting starten de terreinwerkzaamheden medio juni 2009.

WadMag | 21

Wat: Waddenacademie
Wie: ?cb]b_`]^_YBYXYf`UbXgY5_UXYa]YjUbKYhYbgW\UddYb
Subsidiebedrag: 900.000 euro

KUXXYbUWUXYa]Y
presenteert kennisagenda
Op 30 mei 2009 biedt de Waddenacademie tijdens de
Waddentoogdag haar integrale kennisagenda aan de voor het
waddengebied verantwoordelijke bewindslieden aan: de ministers
Cramer (VROM), Verburg (LNV) en staatssecretaris Huizinga
(Verkeer en Waterstaat). Vanaf december vorig jaar, toen de
Waddenacademie een symposium organiseerde voor alle betrok_YbdUfh]^Yb \YYɑXYKUXXYbUWUXYa]YUUbXYnYU[YbXU[YkYf_h"
“De kennisagenda zal een belangrijke rol gaan spelen als het gaat
om een sluitende onderzoeksaanpak voor het waddengebied”,
jYf_`UUfhdfcZ"Xf"DUjY`?UVUh jccfn]ɓYfjUbXYKUXXYbUWUXYa]Y"
8YKUXXYbUWUXYa]Y]gYfcd[Yf]W\hcaXY
doelstelling ‘het ontwikkelen van een duurzame
_Ybb]g\i]g\ciX]b[jUb\YhkUXXYb[YV]YXÇjUb\Yh
KUXXYbZcbXghYfYU`]gYfYb"8YKUXXYbUWUXYa]Y
XcYhX]hjUbi]hYYbkYhYbgW\UddY`]^_Y]bjU`g\cY_"
?UVUh.Ä8YKUXXYbUWUXYa]YacYhn]W\cbhk]__Y`Yb
hch_Ybb]gWYbhfiajUbXYkUXXYbfY[]c kUUfV]^\Yh
vooral gaat om het samenspel tussen onderzoeks[YV]YXYb"Å<YhkYf_hYffY]bjUbXYKUXXYbUWUXYa]Y
]gXUUfcaVfYYX.jUbYWc`c[]gW\ [Yc`c[]gW\Yb
_`]aUhc`c[]gW\cbXYfncY_hchYbaYhWi`hiif!
\]ghcf]gW\YbgcW]UU`!Wi`hifYY`cbXYfncY_"Å8Y
UWUXYa]YgdYY`hYYbU[YbXYfYbXY dfc[fUaaYrende en informerende rol bij het onderzoek in de
kUXXYbfY[]c"8YKUXXYbUWUXYa]YkcfXh[YɍbUbW]YfXXccf\YhKUXXYbZcbXgYbXccfXYdfcj]bW]Y
Friesland.

[YXYY`hY`]^_jYfgb]ddYfXYbjYf_c_YfX"Ä8Y_Ybb]g!
agenda is gebaseerd op een serie uitgebreide
rapporten waarin we hebben weergegeven welke
_Ybb]gUUbkYn][]gYbkUUf[fchY`UWibYgn]^b"Ca
\YhkUXXYbgmghYYacd_cfhY a]XXY``Ub[YYb`Ub[Y
hYfa]^bhY_ibbYbVY[f]^dYb \YVVYbkYYYb
integrale aanpak nodig.”
8YKUXXYbUWUXYa]Y\YYɑb]YhU``YYb[Y_Y_Yb
kY`_YkYhYbgW\UddY`]^_Y_Ybb]gbcX][]g aUUfcc_
cdkY`_YVY`Y]XgjfU[YbUbhkccfXbcX][]g"8YnY
beleidsvragen komen bijvoorbeeld voort vanuit de
d`Ubc`c[]gW\Y_YfbVYg`]gg]b[D?6kUUf]bXY
f]^_gcjYf\Y]X[`cVUU`UUb[YYɑkUhYfaYhXYfi]ahY
]bBYXYf`UbXacYh[YVYifYb"8]h[Y`Xhcc_jccf
beleidsvragen vanuit natuurherstelplannen en het
FY[]cbUU`7c``Y[YkUXXYb[YV]YX"

Integrale aanpak

Hiaten

Jc`[Ybgjccfn]ɓYf?UVUh]gYfjYY`X]gW]d`]bU]fY
_Ybb]gcjYfXYkUXXYbfY[]c aUUf]gXYnY_Ybb]g

8Y_Ybb]gU[YbXUk]^ghi]hXUhYfjYY`_Ybb]g\]UhYb
n]^b ?UVUh.Ä9fn]^bjccfU`_Ybb]g\]UhYbU`g\Yh[UUh
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om het begrijpen van de waddenregio als een
fY[]cbUU`gmghYYaYb\cYX]hgmghYYa]bXY
toekomst gaat reageren op natuurherstelmaatfY[Y`Yb hcYbYaYbXaYbgY`]^_aYXY[YVfi]_ 
klimaatverandering en stijging van de zeespiegel.
=bXYkUXXYbfY[]cn]ɓYbjYY`jYfVUbXYbhiggYb
bUhiif`]^_YYbXccfXYaYbg[YbhfcXiWYYfXY
dfcWYggYb YbhiggYbjYfgW\]``YbXYZmg]Y_YYb
VYghiifg_ibX][YgW\U`YbncU`g`c_UU` fY[]cbUU` 
rijksniveau en internationaal niveau. Geen enkele
ingreep staat los van het geheel. Als wij bijvoorbeeld
in de toekomst zandsuppleties gaan opvoeren om
\Yh[YjUUfjUbjYfXf]b_]b[hY_YfYb acYhYbkY
onderzoeken welke invloed deze suppletie zal
\YVVYbcdXYaUf]bYV]chUYbcdXYnYYVcXYag cd
XY_kU`]hY]hYbX]W\h\Y]XjUb\YhnYYkUhYfg`]V cd
XccfjU`jUb`]W\hXccfXYnYYkUhYf`U[Yb Yb\]YfaYY
gUaYb\Ub[YbXYV]c`c[]gW\YdfcWYggYb]b\Yh
voedselweb van grote delen van de Waddenzee. Zo
_UbV]^jccfVYY`X\Yh[fcchgW\U`][Y\YfghY`jUb
nYY[fUgjY`XYb ncU`g\YhbUhiif\YfghY`d`UbVYcc[h 
`UhYfjYY``Ugh_f]^[YbjUbXYgidd`Yh]YUWh]j]hY]hYb"Å
Ncg][bU`YYfhXYKUXXYbUWUXYa]YYYbbccXnUU_
tot een nieuwe manier van het monitoren van het
kUXXYbgmghYYa kUUfV]^fi]ahY`]^_YgUaYb\Ub[Yb
Wcbh]bihY]hjccf`Ub[Yh]^XXYWYbb]UWYbhfUU`ghUUb"
Ä9`YaYbhYbjUbYYbXYf[Y`]^_acb]hcf]b[gmghYYa
n]^bcbXYfaYYfXYXU`]b[jUbVcXYa gh]^[]b[jUb
XYnYYgd]Y[Y` jYfncYh]b[jUbXYKUXXYbnYYYb
_`]aUUhjYfUbXYf]b["<Yh[UUh\]YfV]^cjYf][Ybg
b]YhU``YYbcaXYbUhiif aUUfcc_cah\YaUÇgU`g
kYf_[Y`Y[Yb\Y]X fi]ahY`]^_YcfXYb]b[YbWi`hifY`Y
identiteit.” Op basis van gegevens uit monitoring
_ibbYbjYfjc`[Ybgdfc[bcgYgYbgWYbUf]cÇgjccf
het waddengebied worden ontwikkeld.
8Y_Ybb]gU[YbXU]gb]YhU``YYbXYVUg]gjccf

“De waddenacademie moet zich
ontwikkelen tot kenniscentrum
van de waddenregio.”

cbXYfncY_gdfc[fUaaYf]b["Ä8YVY`Ub[f]^_ghYk]bgh
is dat we met de kennisagenda een breed gedragen
_UXYf\YVVYbjUgh[Y`Y[X"8Y_Ybb]gU[YbXUjcfah
een van de toetsstenen voor de komende tenders
van het Waddenfonds. We hopen dat de meeste
dfc^YWhYbX]fYWhcZ]bX]fYWh[UUbV]^XfU[YbUUbXY
]bji``]b[jUbXYnY_Ybb]gU[YbXUÅ U`Xig?UVUh"

BYXYf`UbXgY_Ybb]gjY`XjUb\UjYfhch[cfh_YbbYb 
en prijzen ons gelukkig met grote bereidheid van
velen om aan een duurzame kennishuishouding over
XYkUXXYbV]^hYXfU[YbÅ U`Xig?UVUh"ÄCc_nU`XY
KUXXYbUWUXYa]YXYcbXYfncY_gdfc^YWhYb
]b\ciXY`]^_YbdfcWYgaUh][VY[Y`Y]XYb"Å

Proof of the pudding

Symposium

BiXYVY\cYɑY\Y`XYf]g nU`XYKUXXYbUWUXYa]Y
cd[YgY`YWhYYfXYhYffY]bYbcbXYfncY_gh]ai`YfYb"
Jccf\Yhi]hjcYfYbjUbXYcbXYfncY_gdfc[fUaaUÇg
]ggUaYbkYf_]b[aYhXYdUfhYaYbhYb _Ybb]g]bgh]hihYb Wcbgi`hUbWmYb`c_U`YdUfh]^YbbcX]["?UVUh
jYf[Y`]^_hXYfc`jUbXYKUXXYbUWUXYa]Ycc_kY`
aYhXYfc`jUbXY8Y`hUWcaa]gg]Y"8Y8Y`hU!
Wcaa]gg]YacYghYYb]bhY[fUU`UXj]Yg[YjYb\cY
BYXYf`UbXn]W\_UbVYgW\YfaYbhY[Yb_`]aUUh!
jYfUbXYf]b["Ä8]hjYf[hYYbVfYXYUUbdU_Yb
gUaYbkYf_]b[aYhjY`YdUfh]^Yb"8]h[Y`Xhcc_jccf
XYKUXXYbUWUXYa]Y"CbnYfc`nU`n]^bcadUfh]^YbhY
stimuleren en inhoudelijk te verleiden om mee te
doen aan door ons voorgestelde onderzoeksprogrammering. We hebben de afgelopen zes
aUUbXYbU`jYY`]bhYfUWh]Y[Yd`YY[XaYhjY`Y
dUfh]^Yb"8]hjUbi]h_Ybb]gYbVY`Y]X"AYYfXUb&$$
van de belangrijkste spelers vanuit de kennisinstel`]b[Yb VY`Y]XgaU_YfgYbB;CÇg\YVVYbUUb\Yh
ontstaan van onze kennisagenda bijgedragen.
H\YdfccZcZhYdiXX]b[]gbiXUhdUfh]^YbVYfY]Xn]^b
middelen vrij te maken om samen te werken aan de
]bhY[fU`YcbXYfncY_gdfc[fUaaUÇg"Å
Behalve partijen stimuleren en samenbrengen houdt
XYKUXXYbUWUXYa]Yn]W\VYn][aYh\Yh]b]h]fYbYb
]bghUbX\ciXYbjUbgdYW]ɍY_YYldYfɓYUagYb
YldYfh[fcYdYbfcbXXYg`YihY`!_Ybb]gh\YaUÇg
van de waddenregio. “Wij denken dat we het

8YYYfghYghUdX]YXYKUXXYbUWUXYa]YbU\Yh
UUbV]YXYbjUbXY_Ybb]gU[YbXUbYYah ]gXY
cf[Ub]gUh]YjUbYYbgmadcg]iacd%Yb&^i`]]b
@YYikUfXYb"ÄH]^XYbgX]hgmadcg]iaVYgdfY_Yb
we de integrale kennisagenda en de mogelijke
WcbgYeiYbh]YgjccfXYhcY_cagh][YcbXYfncY_g!
programmering met vertegenwoordigers van
cbXYfncY_g]bghY``]b[Yb XYdUfhYaYbhYb VYXf]^jYb
YbbUhiif!YbVY\YYfcf[Ub]gUh]Yg"ÅGdYW]U`Y
UUbXUW\hnU`kcfXYbVYghYYXUUbXYac[Y`]^_Y
]ad`]WUh]YgjUbXY]bhY[fU`Y_Ybb]gU[YbXUjccf
toekomstige aanvragen bij het Waddenfonds.
AYYf]bZcfaUh]YcjYfXYKUXXYbUWUXYa]Y]ghY
vinden op waddenacademie.waddenzee.nl
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:chc.>i`]igJ]ggYf J]ggYfXY;fUYZ

Wat: Noordelijke Elfstedenvaarroute
Wie: Gemeente Leeuwarderadeel
Subsidiebedrag: 11.073.836 euro

De Elfstedentocht op de schaats
volbrengen is maar weinigen
gegeven. Daarvoor vriest het
simpelweg niet vaak en vaak niet
hard genoeg in Nederland. Maar
als het aan Elfstedengemeente
Leeuwarderadeel en haar mede
initiatiefnemers ligt kunt u het
noordelijk deel van de Elfstedentocht over enkele jaren wel per
plezierboot of ander drijvend
jUUfhi][UɐY[[Yb"9bXUbV`]^ɑi
gelijk een dag of drie hangen in dit
prachtige gebied, waar aandacht
jccf`YYɃUUf\Y]X bUhiifYb
d`UɓY`UbXgYWcbca]YcZkY`dYcd`Y 
d`UbYhYbdfcɍhgzaYb\Yh[YkY`X][Y
eindresultaat bepalen volgens
procesmanager Greetje de Heer van
XYɍfaUKYigh\i]gYbdUfhbYfg"
24 | WadMag

De Elfstedentocht
op de schaats
volbrengen is maar
weinigen gegeven
WadMag | 25

:chc.AUf_GW\iifaUb

“Natuurplus is op het gebied
van natuurmaatregelen
echt de parel!”

De Elfstedenroute is op zichzelf een heel sterk en internationaal
Y\b\e[=i`\jd\ib#Èm\ik\ck>i\\ka\[\?\\i%Ç?\kjZ_XXkj\e^XXk
mffifg#dXXinfi[kfg[\mf\k^\mfc^[[ffinXe[\c\e#Ó\kj\e
en kanovaren. Wij willen daar graag de pleziervaart aan
toevoegen om ook deze watertoeristen naar dit prachtige
landelijke gebied te trekken. En dan vooral de groep die wat
langer wil blijven hangen, later terugkomt en zo met zijn
c\m\e[`^_\`[\eY\jk\[`e^j[iXe^[\c\\ɞXXi_\`[mffi[\cfZXc\
bevolking verbetert. De Noordelijke Elfstedenvaarroute biedt
een uitgelezen kans om een relatief onbekend deel van het
Friese waddengebied te leren kennen. Naast het bevaarbaar
maken van de 33 kilometer lange vaarweg voor plezierboten van
maximaal 2,5 meter hoog willen we onze doelen bereiken met
een natuurplusproject en een apart programma om het
kf\i`jk`jZ_\^\Y`\[jgif[lZkk\m\iY\k\i\e%È

Samenwerkende partijen
vormden basis ontwerp
Fd[\c\\ɞXXi_\`[$#[\eXklli$\e\Zfefd`jZ_\[f\c\e^f\[
op elkaar aan te laten sluiten, of beter nog: elkaar te laten
versterken, zijn de zes initiatiefnemende Elfstedengemeenten,
[\gifm`eZ`\=i`\jcXe[\eN\ɡ\ijb`g=ipjce`e\\emif\^
stadium met de diverse partijen uit het gebied het gesprek
aangegaan: “Onder de noemer ‘Regio in actie’ hebben we in
2006 een klankbordgroep opgericht met daarin onder andere
vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, dorpsbelangen, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, een visclub met een
achterban van meer dan 700 leden, de LTO Noord, de vereniging
van rondvaartboten, de Marrekrite (recreatieschap aanlegvoorzieningen), de Hiswa, de Recron en cultuurhistorische

ÇC\\ɝXXi_\`[#eXklli\e
gcXɠ\cXe[j\Zfefd`\^XXe
hier hand in hand. Beter nog,
ze versterken elkaar.”
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fi^Xe`jXk`\j%;\bcXebYfi[^if\g_\\ɜm\\c`emcf\[^\_X[fg
het programma van eisen van het infrastructurele deel van
het project. En nog mooier, uit de samenwerking is een boek
ontstaan met 230 projectideeën die inspelen op de kansen
die de nieuwe vaarroute biedt in deze regio. Die kunnen we
natuurlijk nooit allemaal uitvoeren, maar ze vormen wel een
^f\[\YXj`jmffi_\kI\^`f`e8Zk`\Ågif^iXddX%È

Visinlaten, vis en vogels

:chc.:fUbgGW\YYdYbg

Greetje de Heer vervolgt: “De natuurvriendelijke oevers, de
oeverbescherming, de schutplekken, de visinlaten bij de sluizen,
de lengte van de sluizen (zodat ze geschikt zijn om ook rondmXXiYfk\e[ffik\cXk\e #[\]XleXgXjjX^\j#[\n`c[l`ɡi\\[$
plaatsen, maar ook de bouw van nieuwe aanlegsteigers zijn
allemaal mede dankzij de inbreng
van onze klankbordgroepleden in
_\kfekn\ig^\bfd\e%È<ed\k
instemming van de initiatiefnemers,
natuurlijk. Want de visinlaten
bijvoorbeeld moeten zorgen voor de
gewenste zoet/zoutwater vismigratie: “Het idee is om het hele gebied
van Noord Friesland via visinlaten
met het wad te verbinden om zo de
vismigratie te bevorderen. Door ook
in het binnenland dergelijke
visinlaten te voorzien anticiperen we
op deze wens en kan de vis verder het
Friese land binnen dringen. Dat is
Óaemffi[\m`jj\e#dXXiffbmffi
vogels als de lepelaar, die hier in het
mif\^\mffiaXXibfd\e]f\iX^\i\e%È

zodat het er aantrekkelijk wordt voor de vis om er te paaien en
schuilen, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd… noem
maar op. Met het geld voor Natuurplus gaan we drie bestaande
natuurgebieden uitbreiden en aan elkaar koppelen, gaan we in
een ander natuurgebied de uitwisseling tussen het water in de
boezem en de polder verbeteren en in een derde gebied worden
in bestaande sloten en opvaarten brede natuurvriendelijke
f\m\ij('d\k\i XXe^\c\^[%EXklligclj`jnXkd`aY\ki\ɜfg
_\k^\Y`\[mXeeXkllidXXki\^\c\e\Z_k[\gXi\cÈ

Het zal nog heel wat tijd kosten
Waarna de enthousiaste procesmanager besluit: “Op twee
Yil^^\eeXq`aeXcc\m`aɜ`\eYil^^\efg[\mXXiiflk\XXe^\gXjk
f]m\ie`\ln[%Mffi[\kn\\jcl`q\ec`^k_\k[\Óe`k`\m\fekn\ig
klaar, net als de bestekken. We
verwachten dat we eind juni aan het
Europese aanbestedingstraject
kunnen beginnen, wat betekent dat
een aannemer op zijn vroegst medio
augustus dit jaar kan starten met de
benodigde werkzaamheden. Van de
mXXin\^q\c]c`^k_\k[\Óe`k`\m\
ontwerp klaar. Omdat we deze willen
verbreden en er natuurvriendelijke
oevers willen aanleggen moeten we
van zo’n 60 grondeigenaren grond
aankopen. Dit zit in de opstartfase.
Voor het Natuurplusplan ligt een
globaal ontwerp klaar, want ook
daarvoor moeten we grond aankopen. De grondeigenaren zijn in kaart
gebracht en we gaan nu kijken of het
ons lukt om die gronden in ons bezit
te krijgen. Verder gaan we over de
inrichting met Staatsbosbeheer om de tafel. We zijn dus al een
eind op weg, al zal het nog heel wat tijd kosten voordat we
n\ib\c`abbcXXiq`aed\k[`kfdmXe^i`ab\gifa\Zk%ÈMffijfdd`^\
klankbordleden duurt het wachten te lang, zij anticiperen nu al
op wat komen gaat: “Bij een haventje in Aldtsjerk komen deze
zomer op initiatief van dorpsbelang zes nieuwe passantenplaatj\e#qf[Xk[\nXk\ikf\i`jk_\k[fig`ebXe%GiXZ_k`^[XkÉ[\i\^`fÊ
dit eigen initiatief toont om het duurzame toerisme te
Y\mfi[\i\eÈ

“Op twee bruggen na zijn
Xcc\m`aɛ`\eYil^^\efg[\
vaarroute aangepast of
vernieuwd.”

Natuurplus is de parel van het project
Nu is het zo dat bij combiprojecten altijd de kans aanwezig is dat
de natuur als gevolg van bezuinigingen gaandeweg het
fe[\ijg`k[\cɜ%Ç;XkbXe_`\ie`\k^\Y\li\e#ÈXc[lj>i\\ka\[\
Heer. “Het natuurplus gedeelte hebben we bewust aangemerkt
als deelproject. De 1,6 miljoen die we daarvoor hebben begroot
als taakstellend budget moeten we ook aan Natuurplus
besteden. Deze Natuurplusmaatregelen komen naast de
natuurmaatregelen aan de vaarweg en infrastructuur. Daar
leggen we visinlaten en ecoduikers aan, baggeren we sloten en
vaarten die op de route aansluiten een meter of 100 extra uit
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Foto: © WWF/Jan van de Kam

Waddendier vertelt:

“Als ik kan blijven zonnen,
hebben uw kleinkinderen
daar ook wat aan.”
28 | WadMag

“Ik praat graag,
maar slaap nog liever.
Heerlijk die zon.”

“Kijk, ik ben natuurlijk maar een gewoon zoogdier,
al heet ik officieel ‘Europese zeehond’, of, nog
mooier: ‘Phoca vitulina vitulina’. Maar als u het mij
vraagt, is het een goed ding dat ´ze´ daar op ’t land
het belang van lange termijn investeringen in het
waddengebied inzien. Kunnen mijn kinderen en
hun kleinkinderen net als ik blijven zonnen op de
zandbanken in de Waddenzee. Hebben u en uw
kleinkinderen ook wat aan, mijnheer…

Ik zie ze wel kijken, al die toeristen op die grote
veerschepen van en naar de waddeneilanden.
Ze hopen een glimp van me op te vangen. Vinden
ze mooi, mijn grijsbruine vacht met die typische
zwarte vlekken. Prima. Ondertussen draai ik me
nog een keer lekker om en doe mijn ogen dicht.

Met ’n kijkertje zoeken

“Soms waaien de gesprekken van de veerboten op de
golven van de wind mijn kant op. Dan hoor ik de
mensen zeggen dat ze me niet vaak genoeg zien.
Ik denk dan: ze mogen blij zijn dát ze me nog zien.
Er zijn tijden geweest, mijnheer, dat wij Europese
zeehonden er slecht aan toe waren. Tot 1962
mochten de Nederlanders namelijk gewoon op ons
jagen, hier in deze prachtige waddenwateren. Toen
er een verbod op deze gruwelpraktijken kwam was
het kwaad helaas al geschied: van de 3.000
familieleden waren er nog maar bar weinig over.
De populatie herstellen lukte ons niet als gevolg
van vervuiling met PCB’s, zodat we in 1975 nog
maar met zo’n 500 Europese zeehonden over
waren. Toen moest je ons echt met een kijkertje
zoeken.”

Harinkjes blijven happen

“Weet u dat het nog tot 1987 heeft geduurd voordat
de familie weer op sterkte was! Dat waren nog eens
tijden: scholletjes, tongetjes, mosselen, haring en
wijting vangend in de Nederlandse Waddenzee
leidden we met zo’n 1.000 Europese zeehonden

een mooi leven. Maar toen sloeg amper een jaar
later, in 1988, het noodlot toe: er brak een virusinfectie uit waarbij circa 500 familieleden het leven
lieten. Waren we weer terug bij af. Gelukkig zijn er
sindsdien weer heel wat pups geboren op de
zandplaten van de Nederlandse Waddenzee. Onze
jeugd kan vrijwel direct na de geboorte zwemmen,
dus de kunst van het vissen vangen leren ze direct.
Krijgen ze snel een beetje body. Jammer wel van
die haring. Zo’n lekker visje, en daarvan loopt nu
de populatie snel terug. Kunnen jullie daar niet iets
aan doen in het kader van een verbeterde visintrek,
mijnheer? Zodat we die op ’t menu houden? U hapt
zelf toch ook graag een harinkje en de Zuiderzeeharing is in ’t verleden ook al verdwenen, weet u nog.”

Waddenfonds zorgt
voor mijn zorgen
“Wat zegt u, moeten we het gesprek afronden?
Jammer. Ik had graag nog wat uitgeweid over het
belang van het behoud van al het moois van het
waddengebied. Dat mijn familie en ik het prima
vinden dat de mens ons beloert en van ons geniet,
zolang diezelfde mens er ook maar voor zorgt dat
de natuurlijke omgeving waarin we samenleven niks
aan kwaliteit inboet. O, neemt het Waddenfonds die
zorg van me over en staat het belang van de natuur
bij de projecten die u steunt voorop. Dat is goed om
te horen. Als u het niet erg vindt, draai ik me dan nu
om en doe mijn ogen dicht. Ik praat graag, maar
slaap nog liever. Heerlijk, die zon.”
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Foto: © Waddenwandelen

Wat: Waddenwandelen
Wie: Landschapsbeheer Groningen
Subsidiebedrag: 2.605.500 euro

“Wat is er mooier
dan wandelen
in de voetsporen
van het verleden!”
30 | WadMag

Oude wandelpaden en
oorspronkelijke tracés
over boerenland

Een wandelnetwerk van 1.200 kilometer aan
wandelpaden door de waddenregio met
daarin oude en nieuwe tochten langs de
uniekste plekjes van Groningen, Friesland
en de kop van Noord-Holland. Het lijkt te
mooi om waar te zijn, maar het gaat er toch
echt van komen. Met dank aan de forse
bijdrage van het Waddenfonds in 2008.
Projectleider Pieke Stevens van Landschapsbeheer Groningen
gaat sinds vorige zomer voor de provincie Groningen letterlijk
de boer op om verborgen wandelroutes te achterhalen en ze
op de kaart van het Waddenwandelnetwerk te krijgen. “Als ons
project Waddenwandelen in 2013 klaar is, kunnen we de mensen
in de voetsporen van het verleden laten treden en al wandelend
kennis laten maken met ‘Het verhaal van de wadden’. Een
mooier vooruitzicht kan ik me niet voorstellen!”
“Het kustgebied van Groningen, Friesland en Noord-Holland
vormt samen met de waddeneilanden een uniek landschap met
een sterke identiteit,” vertelt Pieke Stevens, die voor de
realisatie van het project Waddenwandelen onder andere
samenwerkt met Landschapsbeheer Friesland, Landschap
Noord-Holland en de ANWB. “Deze eigenheid wordt bepaald
door de schaal van de ruimte en de herkenbaarheid van de rijke
cultuurhistorie. Het ontstaan, de strijd tegen het water en de
geschiedenis laten zich in de 21ste eeuw nog goed ‘lezen’ in het
huidige landschap, dat gekenmerkt wordt door terpen en
wierden met Middeleeuwse kerkjes, kronkelende binnendijken
en kolken en natuurlijke watergangen. Dit willen wij graag met
de mensen delen en daarom hebben wij het project Waddenwandelen ontwikkeld.” De totale begroting van het project,
dat naast nieuwe routes zoveel mogelijk oude wandelpaden
en oorspronkelijke tracés over boerenland in ere wil herstellen,
bedraagt zo’n 2,9 miljoen euro. Hiervan is een substantieel deel
bijgedragen door het Waddenfonds. De resterende gelden zijn
bijeengebracht door de provincies Groningen, Friesland en

Noord-Holland en de Groninger gemeenten de Marne,
Eemsmond, Winsum, Delfzijl en Reiderland. “We zijn ontzettend blij dat het Waddenfonds ons project in 2008 honoreerde,”
aldus Pieke Stevens. “Daardoor konden we er nog diezelfde
zomer mee aan de slag.”

Een ware speurtocht
Het vinden van de juiste, toeristische wandelroutes voor het
1.200 kilometer lange Waddenwandelnetwerk vergt een ware
speurtocht van de projectleiders: “We willen paden met rijke
natuur en cultuurhistorie voor de wandelaar ontsluiten en
proberen daarbij het asfalt zoveel mogelijk te vermijden. Soms
moet ik daarom letterlijk de boer op om ze te vinden,” lacht
Pieke Stevens. “Daar naast zoek ik contact met de LAW,
Verenigingen van dorpsbelangen, gemeenten, landbouwers,
fanatieke wandelaars, wandelorganisaties, kortom: iedereen
die mij maar kan helpen om de in totaal 600 kilometer aan
gepland wandelplezier in de provincie Groningen te ‘vullen’
met unieke Waddenwandeltochten. Zodat we al die verborgen
landschap- en cultuurpareltjes van Groningen voor eens en
altijd voor onze wandelliefhebbers kunnen ontsluiten.” Weet u
er nog eentje, hier of in Noord-Holland dan wel Friesland, dan
bent u bij deze van harte uitgenodigd om de betreffende route
aan Pieke Stevens door te geven! “Mijn collega’s in NoordHolland en Friesland gaan ook regelmatig ‘de boer op’ om ter
plekke te horen waar de prachtigste routes te vinden zijn en alle
betrokkenen te informeren. In de kop van Noord-Holland gaat
het om 172,5 km aan wandelroutes, die voornamelijk door het
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De strijd tegen het water laat zich
goed ‘lezen’ in het landschap,

gebied van Landschap Noord-Holland zullen voeren. Het Friese
deel van 442,5 km sluit aan op het huidige netwerk en zal daarbij
de talrijke prachtige, kleine Friese dorpjes met elkaar
m\iY`e[\e%È

Puur genieten

Foto: © Waddenwandelen

Een grote kanshebber om opgenomen te worden in het
wandelnetwerk van het project Waddenwandelen, is de
CXe[cffg`eN`\i_l`q\eY`aG`\k\iYli\e %;\q\Z`iZXkn\\
uur durende wandeling leidt de wandelaar over een eeuwenoude slaperdijk, door het boerenland waar riet, suikerbieten en
pootaardappelen staan, langs een stokoude kolk die ooit door
een dijkdoorbraak is ontstaan en langs geelgroen kwelderlandschap. Terwijl een priel een kronkelige lijn trekt door de
bn\c[\ii`Z_k`e^NX[[\eq\\#q\^kG`\b\Jk\m\ej1Ç;\q\kfZ_k`j
tien jaar terug opgericht door mensen uit de streek die graag
wilden laten zien wat voor prachtigs er achter het Groninger
landschap schuil gaat. Als je het mij vraagt zijn ze hier volop in
geslaagd; terwijl je met je kind langs de landerijen wandelt,
vertelt wat voor gewassen er groeien en dat de kolk even
verderop waarschijnlijk dateert van voor de kerstvloed in 1717,
waaien de zorgen van je af en is al wat rest puur genieten van
[\q\gc\bfg[`kdfd\ek%È

Foto: © Waddenwandelen

Foto: © Waddenwandelen

Multimediale ontsluiting
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Als het wandelnetwerk in 2013 klaar is en u ook wilt genieten
_f\ɜle`\kYXe^k\q`ae[XklY\cX[\ed\k\\eqnXXinXe[\c$
boek met daarin de volle 1.200 kilometer aan
wandelroutes en bijbehorende streekverhalen op
pad moet: “Naast aparte folders komen op de
website www.waddenwandelen.nl te zijner tijd alle
wandelroutes te staan. Op die manier kan de
toerist op zijn gemak uitzoeken welke route(s) hij
wil lopen en deze inclusief de benodigde interessante informatie uitprinten. Een heldere bewegwijzering wijst de wandelaar ter plaatse de juiste
weg. We kijken ook naar manieren om een en
Xe[\ik\fekjcl`k\em`X>GJ\edfY`\cka\j%È
Wanneer dit nog niet voldoende mensen aan de
nXe[\cYi\e^k_\\ɜ[\gifa\Zkc\`[\ief^\\e
ander alternatief achter de hand: “We denken aan de organisatie
van een aantrekkelijk periodiek evenement wat duizenden
mensen in de gehele waddenregio aan het wandelen moet
krijgen. Er is zoveel de moeite waard in de hele wadden

De Gouden
Driehoek
van Texel
?\kNX[[\e]fe[j_\\ɛjlYj`[`\^\^\m\e
aan twee projecten die te maken hebben
met ‘De Gouden Driehoek’ van Texel: het
gifa\Zkl`kYi\`[`e^DXi`k`\dAlɠ\ij
Museum van de Stichting Texels Museum
en het project Herstel steunforten van
Natuurmonumenten.

H]^XYbgÆ8Y;ciXYb9YikÇ\YYɑHYlY`[`cf]YinY
h]^XYbVY`YYZX"6]^XYFYYXYjUbHYlY``U[jfcY[Yf
XYJC7!\UbXY`gj`cchjccfUb_Yf caVYjccffUUX
hYkcfXYbjccfYYb`Ub[YnYYfY]g"H]^XYbgnkUfY
ghcfaYbn]^b\]Yfcc_jYY`gW\YdYbjYf[UUbYb
`][[YbcdXYnYYVcXYajYfgdfY]X"5Ub[fYbnYbX 
cd\YhY]`UbXnY`Z VYj]bXYbn]W\]bYYbXYb_VYY`X][YXf]Y\cY_ 8Y;ciXYb8f]Y\cY_ bc[jc`cd
ÆjYf[YhYbÇdfcb_ghi__YbX]YUUbXYnY[YgW\]YXYb]g\Yf]bbYfYb"8Y\cY_YbjUbX]h[YV]YXkcfXYb
[YjcfaXXccfXf]YVY`Ub[f]^_YWi`hiif\]ghcf]gW\Y
d`UUhgYb.:cfhXYGW\Ubg \YhAUf]h]Ya>iɓYfg
AigYiaaYhXY\UjYbjUbCiXYgW\]`XYb\Yh
<c[Y6Yf[![YV]YX"
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Wat: De Gouden Driehoek op Texel
Wie: AUf]h]Ya>iɓYfgaigYia
Subsidiebedrag: 2.400.000 euro

De Gouden Driehoek op Texel
8Y[YaYYbhYHYlY`Yb\YhAUf]h]Ya>iɓYfgAigYia
in Oudeschild hebben de handen ineengeslagen om
\Yhf]^_YjYf`YXYbkYYfcdXY_UUfhhYnYɓYb"8]fYWhY
UUb`Y]X]b[kUgXYgW\Yb_]b[jUbÆgkYfY`Xg[fcchghY
nYYaUeiYɓYÆ8YFYYXYjUbHYlY`ÇXccfXYgh]W\h]b[
Viering 400 jaar VOC. In de geplande nieuwbouwj`Yi[Y`jUb\YhAUf]h]Ya>iɓYfgAigYia_f]^[h
XYnYYaUeiYɓYYYbdfca]bYbhYd`UUhg"
Het Waddenfonds draagt met subsidie
bij aan het realiseren van deze nieuwbouwvleugel. In deze vleugel komt ook
de expositieruimte over onderwaterarcheologie. In de tweede fase van het
project zal de omgeving van het museum
aangepakt worden, waarbij VOC
kenmerken hersteld worden. Om de
toegankelijkheid te bevorderen worden
Ó\kj$\enXe[\ciflk\jXXe^\c\^[%

34 | WadMag

Een werkgroep ‘Cultuurhistorie’ is
inmiddels opgezet en aan de slag. De
werkgroep maakt een uitgebreid plan
voor het museum en een plan voor het
versterken van het landschap en de
recreatie van fort De Schans, de
N\q\eglɡ\e\e[\Jb`cjcffk`e[\
Gouden Driehoek.
Kijk op www.texelsmaritiem.nl voor meer
informatie over het museum

CjYfXYJC7!h]^X
HYfk]^`UbXYfYkUXXYbY]`UbXYbU`g
HYfgW\Y``]b[Yb5aY`UbXjUbUZXY
Middeleeuwen langdurig inzet waren
jUbXYaUW\hgghf]^XhiggYb<c``UbXYb
:f]Yg`UbXkUgHYlY`U`jUbUZY]bX
XYfh]YbXYYYikcbVYhk]gh<c``UbXg
[YV]YX"<YhkUg[fUUZ:`cf]gJX]Y]b
%&,-XY\]YfUUbkYn][YKYgh!:f]YnYb
XYɍb]h]YZcbXYfk]Yfd \cYkY`\Yh
nog vele jaren zou duren voordat
\Yh<c``UbXgYVYghiif\]YfYɄYWh]YZ
gevestigd was.
<Yh`i]XXYYYb`Ub[YdYf]cXYjUb
fY`Uh]YjYkY`jUUfhcdHYlY`]b aYh
bUaYcaXUh\YhY]`UbXVYgW\]_hY
cjYfYYbVYgW\iɓYUb_Yfd`UUhgjccf
nYYgW\YdYb"5`hY[Yb\YhY]bXjUbXY
jYYfh]YbXYYYikkUgXYÆFYYXYjUb
HYlY`ÇYYbVY[f]d"<YhkUgXYd`UUhg
kUUfXYnY]`gW\YdYbjccfUb_Yf[]b[Yb
]bUZkUW\h]b[jUbYYb[ibgh][Yk]bX
om ze naar hun bestemming te
VfYb[Yb"=bXYj]^ɑ]YbXYYbnYgh]YbXY
eeuw lagen die bestemmingen vooral

jccfUb_Yf[]b[Yb ]bUZkUW\h]b[jUb
]b\YhCcghnYY[YV]YX aUUfbUXY
een gunstige wind voor het laatste
cdf]W\h]b[jUbXYJYfYb][XYCcgh!
ghi_^YbUUfXYh\i]g\UjYb _cbXYbXY
=bX]gW\Y7cadU[b]YJC7]b%*$&
aUhfcnYbbUikY`]^_gkUW\hYbcaYYb
kYfXHYlY`\YhghUfhdibhjccfjf]^kY`
jccfgW\chcd\ib[U[YhY[UUb
Y`_YfY]gbUUfXYCcgh"HYlY`kYfXcc_
jYfVfUggYbUUbjYfgjcYXgY` XfUb_
XYd`UUhgkUUfXYgW\YdYb\Yh
YbjfcikYb]bCiXYgW\]`X"
benodigde drinkwater voor hun
`Ub[YfY]g]bbUaYb"8YkUhYfdiɓYb
8YUUbkYn][\Y]XjUbU`X]YgW\YdYb
van het eiland leverden water van een
V]^ncbXYf[cYXY_kU`]hY]h XUhjUbkY[Y -regelmatig lagen er meer dan honderd
op de rede voor anker- trok ook allerlei
het hoge ijzergehalte zeer lang
UaVUW\hg`]YXYbYb\UbXY`UfYbbUUf
\ciXVUUfkUg"9Yb[fcchjccfXYY` 
CiXYgW\]`X jUbgW\YYdgh]aaYf`]YXYb
want de reis naar Indië kon wel zes tot
hkUU`ZaUUbXYbXifYb"<YhXf]b_kUhYf  Ybhcikg`U[YfghchVUfV]Yfg `ccXgYb 
\YfVYf[]Yfg \UbXY`UfYb]bgW\YYdg!
jUU_kY`%$$"$$$`]hYfdYfgW\]d kYfX
VYbcX][X\YXYb dfcgh]hiYYgYbUbXYfY
in vaten met kleine bootjes naar de
gcagjU[YhmdYg"8UUfbUUghkUg\Yh
gW\YdYbcdXYfYXY[YVfUW\h"
een geliefde verzamelplaats voor
nYY`]YXYbX]Ybc[YYbgW\]dncW\hYb
8YVYaUbb]b[YbjUbXYjccfUb_Yf
cacdUUbhYacbghYfYb Ybjccf
`][[YbXYgW\YdYbVYbiɓYbXYnY
kapiteins die nog op zoek waren naar
laatste mogelijkheid om aan land te
[UUbaUUfU`hY[fUU[cabc[b_YYf aUhfcnYb"?cfhca CiXYgW\]`XkUg]b
X]Yh]^XYYbYW\hY\UjYbd`UUhgaYhU``Yg
XYV`cYaYh^Ygɐ]b_Vi]hYbhYnYɓYb
wat daarbij hoort.
alvorens naar zee te gaan. En als de
gW\YdYbcdXYhYfi[kY[cdXYfYXY

8YV`cY]dYf]cXYXiifXYhchcb[YjYYf
\YhY]bXYjUbXYUW\ɓ]YbXYYYik"
8ccfjYfUbXYf]b[Yb]bXYdc`]h]Y_YYb
YWcbca]gW\Yg]hiUh]YjYfa]bXYfXYb
het belang en de invloed van de
FYdiV`]Y_XYfBYXYf`UbXYbYb\Yh
zwaartepunt van de wereldhandel
\UXn]W\jYfd`UUhghbUUfaYhbUaY
9b[Y`UbX"HcYb]b%+--XYJC7ZU]``]Yh
ging was het met de voorspoed op
HYlY`[YXUUb"CiXYgW\]`XjYfdUidYfXY
YbXYHYlY`UUfg[]b[Ybn]W\bccX!
[YXkcb[YbaYYfhcY`Y[[Ybcdj]ggYf]^ 
`UbXVcikYbgW\UdYbhYY`h"

WadMag | 35

Wat: De gouden driehoek Texel, herstel steunforten Redoute en Lunette
Wie: Natuurmonumenten
Subsidiebedrag: 225.900 euro

De Gouden Driehoek, herstel nevenforten
Natuurmonumenten is bezig om de
forten Lunette en Redoute, ooit twee
steunvestingen van het fort de Schans,
weer zichtbaar maken in het landschap.
De vereniging heeft hiervoor subsidie
uit het Waddenfonds gekregen. De
restauratie van De Schans is enige tijd
geleden voltooid. Nu richt de aandacht
zich op de bijforten. De eerste stap voor
de restauratie is het terugbrengen van de
grond, de massa. Een deel hiervoor ligt
nog in depot bij De Schans wat overbleef
bij de restauratie.
De forten Redoute en Lunette stammen uit 1811. Napoleon liet
ze bouwen ter ondersteuning van De Schans. Deze stelling is in
1572 op last van Willem de Zwijger opgericht om (de Reede van)
Texel te beschermen tegen de Spanjaarden. De Schans is later
door Napoleon versterkt. De twee bijforten bouwde Napoleon
vanuit de redenering dat de Engelsen waarmee hij in oorlog was
de tactiek hadden om de stellingen van de Fransen niet over zee,
maar over land aan te vallen. Fort Lunette, gelegen tussen De
Schans en Oudeschild, bestond uit een aarden wal, met een
open achter zijde in de vorm van een pijl of maan (Lunette stamt
af van la lune). Het geheel werd omgeven door een gracht en
was aan de landzijde te betreden via een eenvoudige brug.
Aan de westkant van De Schans, lag fort Redoute. Dit was een
eenvoudig vijfhoekig en gesloten veldwerk, met daaromheen
een gracht. De vier hoeken van het fort waren voorzien van
‘opritten’, bestemd voor kanonnen. Aan de dijkzijde was een
brug en via een poort met S-vormige wanden kon men naar
binnen. Deze S-vorm moest voorkomen dat de vijand van
buitenaf de binnenplaats kon beschieten. De forten hebben
nog lang deel uitgemaakt van de stelling Den Helder en bij de
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inpoldering van de PH-polder heeft men de dijk op last van het
Ministerie van Oorlog een stukje landinwaarts laten afbuigen.
Hierdoor is nadien het poldertje Ceres ontstaan.
In de negentiende eeuw raakten de forten in verval, mede als
gevolg van de neerwaartse spiraal waarin Texel belandde, die
onder meer samenhing met de in gebruik name van het
Noord-Hollands Kanaal in 1824. In 1922 zijn de forten formeel
opgeheven als vestingwerken. Een jaar eerder
werden ze al op een voorlopige monumentenlijst
geplaatst, maar het zou tot 1976 duren eer deze
monumentale status definitief werd. In die
tussentijd zijn Redoute en Lunette volledig
afgegraven ten behoeve van de dijkverzwaring in
1931, alleen de grachten markeren nog de plaats.

Een ‘natuurschatkist’
die onder begeleiding
en op afspraak kan
worden betreden

Het staat nog niet vast in hoeverre de forten geheel in oude
luister kunnen worden hersteld. Het is onwaarschijnlijk dat de
stenen poort van de Redoute terugkeert. Onzeker is nog of de
aarden wallen worden opgebouwd tot de oorspronkelijke
hoogte van een meter of vijf, zes. Het terugbrengen van het
profiel, de massa in het landschap, is een eerste stap. Het ziet
er naar uit dat de twee forten verschillende functies krijgen.
Bij de Redoute zal de nadruk op natuur liggen. Naast de
cultuurhistorische waarde van de forten moet de natuurwaarde
niet worden onderschat. Ze liggen in een overgangszone waar
zout kwelwater van de zee zoet water van de Hogeberg ontmoet.
Naast droge en natte delen kenmerkt het gebied zich ook door
voedselrijke en –arme gebieden. Hierdoor is een rijke variatie
aan planten en dieren ontstaan.’ Natuurmonumenten ziet de
Redoute als een ‘refugium’, een eiland van rust voor bijzondere
planten, vogels, kleine zoogdieren en insecten. Een ‘natuurschatkist’ die alleen onder begeleiding en op afspraak kan
worden betreden. Heel anders zijn de bedoelingen met de
Lunette aan de staart van het dorp Oudeschild en vlakbij het
Skillepaadje naar Brakenstein. Lunette zou prima in een
rondwandeling kunnen worden opgenomen.
De plannen zijn volop in de maak en Natuurmonumenten
wil de werkzaamheden zo snel mogelijk starten.

Interview op het wad:
Mede dankzij subsidies van het
Waddenfonds vinden op de wadden
projecten plaats die bijdragen aan
het ecologisch of economisch
klimaat. Om een indruk te geven
hoe mooi en boeiend de wadden
zijn, laten we in dit artikel een gids,
Nico Derks, aan het woord.

Kokkels vangen
op de zandplaat
Een leuk dagje met de kinderen op stap? Een origineel
tochtje maken? Dan is een boottocht met ‘Texel 20 de
Orion’ aan te bevelen. Met een voormalig kokkelschip
neemt gids Nico Derks drie uur lang groepen mee op
ontdekkingsreis op het oostwad.
Eerste onderdeel van het programma is
zeehonden kijken bij zandplaat De Bollen.
Derks: “Vanaf gepaste afstand varen we
voorbij. Iedereen aan boord krijgt sowieso
een verrekijker te leen. We willen de
zeehonden immers niet storen. Maar
zeehonden zijn even nieuwsgierig als wij.
Ze komen meestal zelf wel een kijkje nemen.”
Na De Bollen zet de boot koers naar het
Balgzandgebied. “We varen met de neus
van het schip op een hele grote zandplaat.
De loopbrug gaat uit en
iedereen kan dit mooie
ruimtelijke gebied bekijken.”
Derks vertelt dat kinderen
erg van dit uitstapje genieten.
“Ze krijgen een emmertje met
water en een schepnetje mee.
Ze mogen vervolgens op zoek
naar garnaaltjes, krabben,
zeesterren en kokkels. Zelf
neem ik een riek mee om
‘scheermessen’ op te graven.
Veel mensen weten niet dat scheermessen
levende schelpdieren zijn. ”Derks’ gasten zijn
altijd enthousiast.

Hij weet veel te vertellen over de dieren op de
zandplaat. Bovendien weet hij ook nog allerlei
lekkere recepten en leert de kinderen kokkels
eten.
Derks werkt voor het derde seizoen op
‘de Orion’. Hij is bierbrouwer van beroep,
maar heeft zich met hart en ziel in het
‘gidswerk’ gestort. Door veel te lezen, op te
zoeken en naar het TV-programma ´Kootwijk
aan zee’ te kijken, beschikt hij inmiddels over
veel kennis van de natuur op de wadden. Van
maart tot eind oktober werkt hij zes dagen in
de week. Daarna heeft hij vier maanden vrij.
“In de wintermaanden verdwijnen alle
zeedieren dieper in het wad. Voor toeristen is
er dan niet veel te zien.” Derks doet zijn werk
met veel plezier. “De mensen zijn enthousiast
en leergierig. Dat maakt dat elke dag weer
anders is.”
Interesse in een tochtje met ‘de Orion’?
Zie www.robbentochttexel.nl
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Wat: Vlieland bespaart energie
Wie: Gemeente Vlieland
Subsidiebedrag: 204.570 euro

Vlieland op weg naar duurzaamheid:

“Iedereen op het eiland is
betrokken en werkt mee”
Mc`\cXe[_\\ɛ[lliqXd\XdY`k`\j%;\
gemeente Vlieland wil investeren in duurzame energie. En dan zodanig dat het eiland
in 2020 zelfvoorzienend is. Deze ambities
komen overeen met het ambitiemanifest
van de waddeneilanden. Hierin stellen alle
waddeneilanden dat ze in 2020 zelfvoorzienend willen zijn. Wethouder VROM Tom van
Mourik van de gemeente vertelt: “Vlieland
is met ongeveer 1130 inwoners de op één na
kleinste gemeente van Nederland. Maar we
hebben in Vlieland ook 700.000 toeristische
fm\ieXZ_k`e^\eg\iaXXi%;`k_\\ɛl`k\iXXi[
\\e\efid\ɘ\Zkfg_\k\e\i^`\$\e
waterverbruik.”
38 | WadMag

LEDlampen
om energie
te besparen
De duurzame ambities maken deel
uit van de nieuwe structuurvisie voor
Vlieland, die momenteel nog met de
inwoners wordt besproken. “Vlieland
is te klein om zelf grote investeringen te plegen. We zoeken daarom
samenwerking met allerlei partijen.
Qf_\\ɜMc`\cXe[jXd\ed\kXe[\i\
eilandgemeenten en de provincies
Friesland en Groningen de stuurgroep duurzame energie opgericht.
Ffb_\\ɜ_\k\`cXe[q\c]_\k
‘duurzame energieteam’ waarin
ondernemers en gemeente samen
duurzame energieprojecten
ontwikkelen. “We zijn uiteraard erg
geholpen met de subsidie van het
NX[[\e]fe[jÈ#Xc[ljMXeDfli`b%

Kleine windmolens
in de jachthaven

Zonnepanelen
op de camping
Creatieve manieren
Vlieland zoekt naar creatieve
manieren om de doelstelling te
realiseren. Van Mourik: “Wij hebben
geen boeren op ons eiland. Energieopwekking met biomassa valt dus
weg. Grote windmolens kunnen
we niet plaatsen omdat dit het
aangezicht van Vlieland verstoord.
Dus er blijven minder mogelijkheden
fm\i%È
Mogelijkheden die resten, zijn
zonne-energie, getijdenenergie
en kleine windmolens. “Vitens
gaat bijvoorbeeld een nieuw
distributiestation bouwen op het
Vuurboetsduin; het hoogste duin

van Nederland. Dit station wordt
voorzien van zonnepanelen zodat ze
veel minder energie meer van het net
_f\m\eX]k\e\d\e%È;XXieXXjk`j
Vlieland geïnteresseerd in getijdenenergie. De felle stroom tussen
Vlieland en Texel zou zich hiervoor
uitstekend lenen. Maar zelfs bij grote
getijverschillen is getijdenenergie
niet snel rendabel. “We volgen de
technische ontwikkelingen op de
voet, want die gaan snel. Daarnaast
zijn we in overleg met provincie en
rijk de mogelijkheden voor het
plaatsen van kleine windmolens
XXe_\kY\b`ab\e%È

Goede initiatieven
Een aantal projecten om energie
te besparen, staat al in de steigers.
“Binnenkort gaan we 27 woningen
renoveren die in het bezit zijn van de
gemeente. De woningcorporatie die
de woningen voor ons beheert, gaat
_`\iqfee\Yf`c\ij`ejkXcc\i\e%È@e[\
nieuwe jachthaven, die inmiddels in
gebruik is, zijn al de nodige
maatregelen gerealiseerd, zoals
LEDverlichting, kleine windmolens
en zonnepanelen op het nieuwe
havengebouw. “De toeristische
sector draagt zijn steentje bij. De
camping en de hotels investeren ook
in energiebesparing. Gaandeweg
komen er allerlei goede initiatieven

tot stand. Dat is het mooie van de
eilanden. Wij werken niet met dikke
stapels papier, maar iedereen is
Y\kifbb\e\en\ibkd\\È#Xc[lj
Van Mourik.
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“Dankzij de bijdrage
van het Waddenfonds
is dit project van de
grond gekomen”
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Wat: <U``iaYfFmhj]gdUggU[YYbncYh#ncih[fUX]bh
Wie: KYɓYfg_]d:fmg`|b
Subsidiebedrag: 6.146.776 euro

Herstel van de zoet/zoutgradiënt in het buitendijkse
gebied van Friesland, zodat de natuur er in zijn
oorspronkelijke staat terugkeert. Dat zou mooi
n]^b jcbXYbKYɓYfg_]d:fmg`|b F]^_gkUhYfghUUh
Yb=h:fmg_Y;YU"AUUf\cY[UUbkYX]hɍbUbW]YfYb3
Vele jaren na de eerste plannen bood het Waddenfonds uitkomst. Anno 2009 kan de schop nog niet
de grond in, maar lang zal het niet meer duren. Het
streven is dat voor 1 november 2011 alles klaar is.
En dan is het alleen nog wachten… tot het zoute en zoete
water zich weer op natuurlijke wijze met elkaar verenigen,
rietkragen verschijnen, garnalen zich in het brakke water
vestigen en karekiet en lepelaar als magneten door het
kweldergebied worden aangetrokken om zich er te vestigen.
Onder het wateroppervlak worden glasaaltjes, stekelbaars en
spiering buitendijks aangetrokken door de zoetwaterstroom.
Via een vispassage in de zeedijk kunnen ze in vrij verval naar het
zoete binnenwater trekken. Een visvriendelijke vijzel maakt het
mogelijk dat schieraal ongeschonden kan terugkeren naar het
buitenwater en na een lange reis kan paaien in de Sargossozee.
GiXZ_k`^#m`e[kffb\Zfcf^`jZ_X[m`j\liAXgg`\mXe[\e9\i^jmXe
N\ɡ\ijb`g=ipjce1Ç;Xebq`a_\kNX[[\e]fe[jbfdk_\kelZ_k
`el`kmf\i`e^%È
“Herstel van de zoet/zoutgradiënt in het buitendijkse gebied is
e`\k[`i\Zk\\egi`dX`i\kXXbmXe_\knXk\ijZ_Xg#Èm\ik\ckAXgg`\
mXe[\e9\i^j%Ç;XkN\ɡ\ijb`g=ipjceY`a[`kgifa\ZkY\kifbb\e
`j^\iXXbk_\\ɜmffiXck\dXb\ed\kfeq\XXemXeb\c`ab\n\ej
om via een extra gemaal aan de Hallumer Ryt boezemwater af te
voeren naar de Waddenzee. Het was één van de maatregelen om
de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen, maar door
de aanleg van een nieuw, groot gemaal bij Lauwersoog in 2015
`j[\q\dXXki\^\ce`\kd\\ief[`^%ÈN\cqfi^k[\X]mf\imXe
boezemwater op deze locatie ervoor dat binnendijks de
verzilting niet verder toeneemt, en dat is weer positief voor de
cXe[Yfln%;XXieXXjk`jN\ɡ\ijb`g=ipjcem\iXeknffi[\c`ab
voor het beheer van de visstand en probeert de waterbeheerder
[\`eki\bmXe^cXjXXc\e[\l`ɡi\bmXejZ_`\iXXck\m\iY\k\i\e

om zo de aalstand, die erg onder druk staat, te verbeteren.
“Dus we hebben nog steeds belang bij de aanleg van dit vismi`\e[\c`ab\^\dXXc#ÈXc[ljAXgg`\mXe[\e9\i^j%

Het Waddenfonds
Hoewel de drie meest betrokken partijen nog steeds van
mening waren dat een nieuw gemaal bij het Hallumer Ryt een
belangrijke bijdrage kon leveren aan de natuurdoelen, was de
Y\cXe^i`abjk\i\[\emffiN\ɡ\ijb`g=ipjcefdd\\k\
ÓeXeZ`\i\em\imXcc\e%Ç;XXid\\bnXd[\_\c\ÓeXeZ`\i`e^
fgcfjj\jZ_if\m\ek\jkXXe#Èm\ibcXXikAXgg`\mXe[\e9\i^j%
“Wij wilden zeker nog wel meebetalen, maar voor een kleiner
deel. Het kwam erop neer dat Rijkswaterstaat en It Fryske Gea
verreweg de grootste bijdrage zouden moeten leveren en dat
nXj^\\e_XXcYXi\bXXik%È;\[i`\Y\kifbb\egXik`a\eY\jcfk\e
een beroep te doen op het Waddenfonds. Deze zag het natuurbelang in en besloot om 69% van de kosten te dragen: “Ik ben
\i^Yc`a[Xkn\d\k[\ÓeXeZ`c\kf\q\^^`e^mXe_\kNX[[\e$
fonds dit project toch op korte termijn door kunnen laten gaan.
Overal in Nederland is de natuurlijke overgang van zout naar
zoet op harde wijze onderbroken door dijken, sluizen, stormkeringen en gemalen. Met het verdwijnen van natuurlijke
zoetwateruitlaten en het bijbehorende brakke water is ook
het landschap buitendijks enorm veranderd. In het verder zo
natuurlijke waddengebied zie je het ook: harde randen met
weinig diversiteit. Herstel van de zoet/zoutgradiënt is dus
enorm belangrijk, maar de belangen zijn vaak ook groot - dat
q`\a\Y`amffiY\\c[Y`a_\k@Ajj\cd\\i\e_\kCXln\ijd\\i%8cj
gevolg van die belangen komen herstelmaatregelen moeizaam
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:chc.AUf_GW\iifaUb

Een nieuw gemaal kan een
belangrijke bijdrage leveren

mXe[\^ife[%@bqfl_\kfekq\ɡ\e[aXdd\im`e[\eXcj
[`kgifa\Zk[XXi[ffie`\k[ffiqflblee\e^XXe%È

Snavelruppia, groenpootruiters
en rietzangers
Maar het gaat wel door en dus zal in het kweldergebied ten
noorden van Hallum na 1 november 2011 het een en ander
veranderen: “Een haalbaarheidsstudie van het It Fryske Gea
_\\ɜl`k^\n\q\e[XknXkn`an`cc\e#bXe#Èm\ik\ckAXgg`\
van den Bergs. Dat zit zo: “Door de afvoer van zoetwater
krijg je buitendijks een brakwatergradiënt. Hierdoor ontstaan
er gunstige omstandigheden voor zeldzame soorten als zeebies
of Snavelruppia en in de meest zoete delen kan wellicht riet
zich ontwikkelen. Dat zou mooi zijn, want riet trekt rietzangers
aan, zoals de snor en de karekiet. We verwachten ook een
toename van garnalen en driedoornige stekelbaarzen in
dit type water. Daarvan is bekend dat steltlopers als groenpootruiters, kluten en lepelaars ze graag op het menu hebben.
Bovendien zal de zoetwaterstroom straks driedoornige
stekbaarsjes, glasaaltjes en spiering naar een opvangbank
aan de wadzijde lokken. Dankzij een ingenieus kleppensysteem
kan de bak aan weerszijden geopend en afgesloten worden,
waardoor de visjes moeiteloos via een buis onder vrij verval
in het binnenwater belanden. Het visvriendelijke vijzelgemaal
moet er voor zorgen dat de schiere paling weer ongeschonden
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naar buiten kan zwemmen. Als dat volgens plan verloopt is
[XkeXkllic`ab^\n\c[`^dff`È#m\ik\ckAXgg`\mXe[\e9\i^j
enthousiast.

Hoe staat het ermee?
Na de toezegging vanuit het Waddenfonds in 2008 wordt
nu volop gewerkt aan het concreter maken van de plannen.
N\ɡ\ijb`g=ipjceki\\[kef^jk\\[jfgXcjki\bb\i%Ç;Xkbfdk
omdat het visvriendelijke gemaal aangelegd wordt in een
primaire waterkering en het toekomstige
beheer en onderhoud ervan ook in handen
bfdkmXe_\knXk\ijZ_Xg#ÈXc[lj[\\Zfcf^`jZ_
adviseur, die nog vertelt dat het waterschap
alles netjes afstemt met de gebiedsontwikkelingscommissie Ferwerderadiel. “Dat kan soms
\m\e[li\e%È8cjXcc\jfg\cbXXi`jX]^\jk\d[#
de gronden zijn aangekocht, de vergunningenprocedure
doorlopen, het bestek akkoord en de aanbestedingsprocedure
afgerond, dan kan na het gunnen van het werk de schop in de
grond. “Maar er mag in het stormseizoen niet aan de waterkering worden gesleuteld, dus de uitvoering moet tussen april
en oktober plaatsvinden. De planning is nu dat het werk voor 1
november 2011 gereed is. Dat is kort dag ja, maar we doen ons
Y\jkÈ

Als alles op elkaar is
afgestemd, dan kan
de schop in de grond

Meer informatie is te vinden op www.hallumerryt.nl

Wat: Waddenzeeschool
Wie: Stichting Waddencentra
Subsidiebedrag: 891.431 euro

zeeschool

Wadden

De vijf bezoekerscentra die de
verschillende waddeneilanden rijk
zijn hebben de handen ineengeslagen om één educatieprogramma
over de wadden te ontwikkelen.
Het programma bestaat uit een veldwerkpakket met
daarin praktijklessen die alleen op de eilanden te
gebruiken zijn én een gezamenlijk lespakket dat te
gebruiken is door alle scholen in Nederland. Om er voor
te zorgen dat het pakket op de juiste manier wordt ingezet
bieden de bezoekerscentra trainingen aan voor de
leerkrachten. De Waddencentra ontwikkelen iedere twee
jaar een nieuw les- en veldwerkpakket met als doel om in
zeven jaar tijd alle doelgroepen van de juiste educatiemiddelen te kunnen voorzien.

Stand van zaken
De website van de Waddenzeeschool, www.waddenschool.nl,
is al enige tijd ‘in de lucht’. De promotionele activiteiten
zijn gestart en er zijn al voorbeelden van een aanpak voor
fe[\in`aj%;XXieXXjk_\\ɜ_\kgifa\ZkZfekXZk^\qfZ_k
met de Internationale Waddenzeeschool.
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Wat: Landmerken
Wie: Stichting Oude Groninger kerken
Subsidiebedrag: 1.227.182 euro

9Yb`UbXgW\UdjccfXYghYf_ghYhcYf]ghYb.

Acht prachtige ensembles
De Stichting Oude Groninger Kerken en LandjZ_XgjY\_\\i>ife`e^\eq\ɠ\eq`Z_jXd\e`efd
historische kerkgebouwen en kerkhoven in stand
te houden. Bij het Waddenfonds dienden zij het
project “Landmerken” in. Dit project richt zich op
acht kenmerkende ensembles van torens, kerken,
kerkhoven, dorp en omringend landschap in de
provincie Groningen.

Binnenkort gaat de eerste schop in Breede de grond in. Hier
wordt het ernstig vervallen gesmeed ijzeren hekwerk rondom
de karakteristieke kerk gerestaureerd. Totaal duurt het project
kfk\`e[)'('%Gifa\Zkc\`[\iAli9\bffpm\ik\ck1ÇN\i`Z_k\efej
niet alleen op herstel, maar ook op het bevorderen van het
gebruik. Kerken of kerkhoven waar niemand meer komt,
kwijnen weg. Wij willen weer leven in deze prachtige plekken
Zi\i\e%È
Landmerk betekent oriëntatiepunt in het landschap. De kerktorens zijn dan ook van oudsher daadwerkelijk herkenningspunten in het waddengebied. Tot op de dag van vandaag
gebruiken de schippers op het wad de kerktorens langs de kust
om zich te oriënteren. Bekooy vertelt: “De torens dienen ook
op het land als oriëntatiepunten. Het is soms vanaf land erg
moeilijk te ontdekken waar de kust ligt. De kerktorens aan de
bljk^`[j\ea\_`\ieXXikf\%È;\Jk`Z_k`e^Fl[\>ife`e^\i
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Kerken is eigenaar van vijfenzestig middeleeuwse kerkgebouwen en zo’n vijfendertig historische kerkhoven. Daarnaast zet
[\jk`Z_k`e^q`Z_`emffib\ib\e[`\q`ae`\k`e\`^\e[fd_\\ɜ%
Bekooy: “De meeste kerken verkeren in redelijke staat. Wel
behoeven nogal wat kerkhoven herstel en is het omliggend
gebied soms vervallen. Samen met Landschapsbeheer
Groningen willen we dit herstellen. Al tien jaar werken we
intensief samen. Het is een mooie, aanvullende samenwerking.
Het praktische groene van Landschapsbeheer met het rode
Zlcklli_`jkfi`jZ_\mXe>ife`e^\iB\ib\e%È

Mooiste kamer
Herstel is niet het enige dat beide organisaties willen bereiken.
“We willen vooral dat de ensembles weer of nog beter worden
gebruikt. We werken daarom ook altijd samen met de plaatselijke gemeenschap. Zo hebben we de kerk van Hornhuizen

en hun herstel
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Kerken een veelzijdige
bestemming geven kan
gevoelig liggen en vergt
veel overleg
aangepast tot dorpshuis. Het is nu de mooie kamer van het
[fig%ÈB\ib\e\\em\\cq`a[`^\Y\jk\dd`e^^\m\ebXe^\mf\c`^
liggen en vergt veel overleg. “Alleen al daarom roepen we bij
iedere kerk die in ons bezit is een plaatselijke commissie in het
c\m\e#[`\XXe^\\ɜnXkn\c\ee`\kn\ej\c`ab`j%Qfbfdk_\kffb
mffi[Xk\\eb\ibq`aeb\ib\c`ab\Y\jk\dd`e^Yc`aɜ_fl[\e#
maar gebruiksvriendelijker wordt gemaakt. We zorgen dan
bijvoorbeeld dat er een podium of geluidsvoorziening komt,
of sanitair en pantry worden aangelegd. Het allerbelangrijkste
is dat er draagvlak in het dorp is. Sterker nog, we betrekken de
mensen in het dorp ook bij herstelwerkzaamheden op de
kerkhoven. Zo kan men een cursus grafsteenonderhoud volgen,
`eZclj`\]qnXikjZ_`c[\i\emXec\ɡ\ij\e^iX]jpdYfc`\b#qf[Xk
mi`an`cc`^\ij[`kelq\c]blee\eY`a_fl[\eÈ#Xc[lj9\bffp%
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Leuke ommetjes
Ook het gebied rondom de kerk wordt in het project meegenomen. “We leggen leuke ommetjes of dorpswandelingen
aan. Ook hier geldt dat het dorp zelf meedenkt hoe zo’n
fdd\ka\df\kcfg\e%È;\n\ibqXXd_\[\e[`\_`\iY`abfd\e
kijken zijn ondermeer nieuwe aanplant en herstel van beplantingen, herstel van omringende grachten en aanpalende sloten,
inrichting en aanbrengen van voorzieningen voor nieuw
gebruik zoals bankjes of informatieborden.
Mfc^\ej9\bffp`j_\k>ife`e^\icXe[jZ_Xgfekq\ɡ\e[[\
moeite waard, maar minder gemakkelijk toegankelijk.“Dit
landschap is alleen voor de sterkste toeristen weggelegd. De
Y\q`\ejnXXi[`^_\[\ec`^^\ee`\kXXea\mf\k\e%A\df\ka\^f\[
laten informeren om de weg te kunnen vinden. Met dit project
n`cc\en\_\kcXe[jZ_XgnXkkf\^Xeb\c`ab\idXb\e%È;\XZ_k
gekozen ensembles vindt hij zelf allemaal zeer de moeite waard.
Een keuze kan hij niet maken. “De kerk van Hornhuizen is

prachtig. Hier kruip je echt door een middeleeuwse toren.
Ook het kerkhof van Wierhuizen dat helemaal geïsoleerd als
een groen bolletje in het landschap ligt, is prachtig. Hier kun
je daadwerkelijk nog verstillen. Breede is een mooie plek en
Termunten is ook prachtig; een dorp dat aangekleefd tegen
de Eemsdijk ligt met de kerktoren die hierboven uitsteekt.
=`ejk\infc[\_\\ɜ\\e\efid^iffkb\ib_f]%?`\iq`\a\\\ln\e
en eeuwen grafcultuur, indrukwekkend om te zien hoeveel
d\ej\e_`\iq`aeY\^iXm\e%È
Tot slot een toeristische tip van Bekooy die niet bij het project
hoort: “De Groningse kerken staan bol van de historische orgels.
A\ki\ɜ_`\ifi^\cjl`k[\(.\#(/\\e(0\\\ln%N\_\YY\e`e
Krewerd zelfs een orgel uit 1531 dat nog steeds gewoon wordt
^\Yil`bk%ÈMfc^\ej9\bffp_\\ɜ>ife`e^\e[\q\_`jkfi`jZ_\
erfenis te danken aan de cultuur van de provincie: “We gooien
_`\ie`\kjn\^Xcj_\kef^^f\[`j%È

8Yacht landmerken
Hornhuizen
8Y_Yf_]g]b[Yf]W\hU`gcbhacYh]b[gnUU`
YbYldcg]h]Yfi]ahY"8YhcfYbZib[YYfXY
U`gVU_YbjccfgW\]ddYfgYbkUg`YɓYf`]^_
YYbjiifhcfYb"Æ8YjiifhcfYbÇ]gi]hYfaUhY
[YgW\]_hU`gi]h_]^_dibh aYhdfUW\h][
i]hn]W\hcjYf\YhkUXYb]bXYbUV]^Y
jYfhYGW\]Yfacbb]_cc["
Wierhuizen
ÆH]^XY`]^_\Y]XYbjYf[Ub_Y`]^_\Y]XÇn]W\hVUUf
op het verstilde kerkhof. Moderne kunst op
\Yh_Yf_\cZ XY@UbX`ccdkUbXY`]b[bUUf
de Waddenzeedijk.
Breede
Æ;fcYbYbk]hÇ ]gYYbV]^ncbXYf`UbXaYf_.
\Yhk]ɓY_Yf_^Y]gn]W\hVUUfXccf\Yh
groene geboomte.

Usquert
ÆKYgW\f]^jYb\Yh^UUf%-$$Ç8YUfW\]hYWhiif
jUb%,)$!%-($jUb\YfYVcYfYb_Yf_voogd is groots aanwezig.
Uitwierde
ÆN]W\hcdnYYÇ XYhcfYbU`gi]h_]^_dibh 
ca[YjYbXccf_Yf_[YVcik fUX]U`Yk]YfXY
en het omringende land dat overgaat in
nYY"8YXcfdgjYfYb][]b[k]`_Yf_Yb
omgeving versterken en een uitkijkpunt
in de kerktoren.

Finsterwolde
ÆCjYfXYXcXYbb]YhgXUb[cYXgÇ
I]hncbXYf`]^_Y[fUZWi`hiif]bccfgdfcb[Yb
omvang. Een heel bijzonder terrein waar in
XYhcYf]gh]gW\Ycbhk]__Y`]b[_UbgYb`][[Yb"
Nieuw Beerta
Æ9YbhfUX]h]Y]bjYfb]Yik]b[Ç8]hWYbhfUU`
gelegen landmerk in de graanrepubliek is
YYbXcfdjUbi]hYfghYbU`gf]^_!Ufa 
groot-klein en zeker ook ‘verleden en
hcY_caghÇ"

Termunten
Æ8Yj]ggYfg\UjYb\YYɑYYb_Yf_Ç UUb!
g`i]hYbXV]^Æ\UjYb!Ybj]gfYWfYUh]YÇ aUUf
ook bij de verdwenen dorpen van de
Ccgh\cY_ChYfXia <YjYg_Yg KY]kYfX"
CdaUUhjccfXYDibhjUbFY]XY"
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Wat: zes projecten uit de eerste tender
Wie: diverse initiatiefnemers
Subsidiebedrag: diverse bedragen

Herinrichting haven
Termunterzijl

Kwaliteitsverbetering
Noordpolderzijl

Ecologisch herstel
Pieterbuurstermaar

Historische basiskaart
Groninger Kustgebied

Wie: Gemeente Delfzijl
Subsidiebedrag: 48.150 euro

Wie: Gemeente Eemsmond
Subsidiebedrag: 172.101 euro

Wie: Gemeente De Marne
Subsidiebedrag: 892.800 euro

Wie: :fmg_Y5_UXYa]Y
Subsidiebedrag: 183.306 euro

;YaYYbhY8Y`Zn]^`k]`U`gcbXYfXYY`
jUbXY\Yf]bf]W\h]b[jUb\Yh\UjYb!
[YV]YXHYfaibhYfn]^`XYaUf_UbhY
ciXY6cc[jUbN]Y`Vfi[Ybg`i]g
YYbhcYf]gh]gW\Y]adi`g[YjYb"
<YfghY`kYf_nUUa\YXYb b]YikY
aiifh^YgYbVUb_^Yg YYbi]h_]^_dibh
en informatiepanelen over de
kUhYfghUUh_ibX][Y[YgW\]YXYb]g
van het gebied moeten er samen
voor zorgen dat dit pareltje in het
kUXXYb[YV]YX\UUfWi`hiif\]ghcf]gW\Y
waarde ook in de toekomst behoudt.
En bovendien bijdraagt aan betere
belevingsmogelijkheden van de
Wi`hiif\]ghcf]Y]bXYfY[]c"

=bBccfXdc`XYfn]^` BccfX!;fcb]b[Yb 
komt bij de voormalige visafslag en
UUbdU`YbXY[YVcikYbYYb_`Y]bgW\U`][Y gcVYfY aUUfai`h]ZibWh]cbY`Y
voorziening voor bezoekers van het
waddenhaventje en het oude sluisje.
=bXYb]YikY Yb][gn]bgaigYU`Y
gYɓ]b[_ibbYbkUX`cdYfg kUbXY`UUfg jUUffYWfYUbhYbYbUbXYfY
geïnteresseerde bezoekers te zijner tijd
nY`Z]bXYcbVYaUbXYYldcg]h]Yfi]ahY
informatie vergaren over het gebied
kUUf]bn]^jYfhcYjYb":]bUbW]YY`
VYhfc__YbdUfh]^YbV]^X]hdfc^YWhn]^b
XY[YaYYbhY9YagacbX XYdfcj]bW]Y
Groningen en het Waddenfonds.
8UUfbUUgh]gjccfXYfYU`]gUh]YjUbX]h
_`Y]bY[YVcik XUhkcfXh]b[YdUgh]b
XYbUhiif`]^_Yca[Yj]b[ gUaYb!
kYf_]b[[YncW\haYhXYkUX`cdYfg
W`iV aigYia<cc[Y`UbXYb
bewoners van Noordpolderzijl en
omstreken.

BUhiif\YfghY`YbfYWfYUh]Y"Jc`[Ybg
[YaYYbhY8YAUfbY[UUbXYnYhkYY
prima samen en versterken ze hopelijk
XYaUfYbghfiWhiif]bdfcj]bW]Y
;fcb]b[Yb"8UUfcak]`8YAUfbY
YYbdfcYZdfc^YWhghUfhYb]b
D]YhYfViifghYfaUUf"8YUUb`Y[jUb
plasdraszones en een wandelpad
`Ub[g8YAUUfhchUUbD]YhYfVifYb
moeten zorgen voor de gewenste
natuurbeleving van de bewoners en
VYncY_YfgjUb\Yh[YV]YX kUUfV]^\Yh
wandelpad aan zal sluiten op het
bestaande wandelpadennet in dit deel
van Groningen. Een natuurvriendelijke
]bf]W\h]b[jUbXYcYjYfgjUb8YAUUf
zorgt vervolgens voor paai- en
opgroeigebieden voor de stekelbaars
en de aal en moet de gewenste
migratie van diadrome soorten
bevorderen.

=b@YYikUfXYbkYf_hXY:fmg_Y
Akademie aan de realisatie van een
\]ghcf]gW\Y;=G!_UUfhjccf\Yh
;fcb]b[Yf?igh[YV]YX"8YÆ5_UXYa]YÇ
XcYhX]hgUaYbaYhYYb[fcchgWU`U
UUbXYg_ibX][Yb Uɏcagh][jUb.XY
F]^_gIb]jYfg]hY]h;fcb]b[Yb XY
Ib]jYfg]hY]hKU[Yb]b[Yb XY
Ib]jYfg]hY]hjUb5aghYfXUaYbXY
F]^_gX]Ybghjccf7i`hifYY`9fZ[cYX
jccf\YYbF57A"KUbbYYfXY
GIS-kaart klaar is wordt de kennis
die hij bevat voor het wereldwijde
publiek ontsloten via een eigen
<=G;=G!g]hY;fcb]b[Yb"JUbUZXUh
moment kan eenieder die dat wil de
VUg]g_UUfh[YVfi]_YbjccfWi`hiif\]ghcf]gW\!YbUfW\Yc`c[]gW\cbXYfncY_"
Om de GIS-kaart te maken willen de
VYXYb_YfgjUbX]hdfc^YWh\YhciXghY
_UXUghYfjUb;fcb]b[YbjYWhcf]gYfYb
en digitaliseren. Onder deze laag
_caYbU``YVYgW\]_VUfY[Y[YcfYZYfYYfXY_UUfhYbYb`iW\ɒchcÇghY
hangen.

Stand van zaken
8YkYf_nUUa\YXYbn]^b]bjc``Y
[Ub[Yb_`UUfjccf%^ib]&$$-"

Stand van zaken
<Yhdfc^YWhn]h]bXYjccfVYfY]XYbXY
fase.
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Stand van zaken
Er ligt een adviesrapport over het
hfU^YWhYbXY[Yd`UbXYbUhiifYb
fYWfYUh]Y"<Yhi]hjcYf]b[gd`UbYb\Yh
XYɍb]h]YjYhfU^YWhn]^bbc[]bcbhk]__Y`]b["I]hV]^YYb_caghYbaYh
grondeigenaren en omwonenden is
gebleken dat de gemeente eerst meer
XfUU[j`U_acYhWfYfYbU`jcfYbgXYnY
\YhXYɍb]h]YjYhfU^YWh_UbjUghghY``Yb"

Stand van zaken
Na vergelijkend onderzoek met
@UbWYkUXYbjYf_YbbYbXY[YgdfY_ken zijn de initiatiefnemers gestart
met het vergaren van basisgegevens.
8]hXYY`jUb\Yhdfc^YWh]g[fchYbXYY`g
klaar.

Waddenparels Wieringen
en Keizerspoeldijk

Bezoekerscentrum Nieuwe Getijdenenergiecentrale Texel
Stijl Schiermonnikoog
(fase 1, planontwikkeling)

Wie: Gemeente Wieringen
Subsidiebedrag: 301.500 euro

Wie: Stichting Promenade i.o.
Subsidiebedrag: 1.800.000 euro

Wie: Gemeente Texel
Subsidiebedrag: 72.000 euro

Gemeente Wieringen werkt samen
met Landschapszorg Wieringen en
Scouting Corvus Corone aan de
herinrichting van een kleinschalig
natuur- en waterbergingsgebied in de
Keizerspoeldijk. Het beheer ervan is in
handen van Landschapszorg Corone
en Scouting Corvus, die daarnaast een
beroep doen op de bezoekers die er
komen. Voor deze duurzame toeristen
komt in het 2,5 hectare grote
Keizerspoeldijk een sobere Ecolodge
te staan. Terwijl de bezoekers in het
gebouw verblijven worden zij
i]h[YbcX][XcagY]ncYbgUɌUb_Y`]^_Y
onderhoudswerkzaamheden in het
natuur- en waterbergingsgebied uit
te voeren. Al doende ervaren de
toeristen volgens de initiators van
dit project wat er nodig is om een
natuurgebied in stand te houden en
ontstaat er begrip voor het te voeren
natuurbeleid. De Ecolodge zelf wordt
ecologisch verantwoord en ´zelfvoorzienend´ gebouwd, zodat een verblijf
erin ook nog eens bijdraagt aan een
stukje bewustwording op het gebied
van duurzaam wonen.

De gemeente Schiermonnikoog,
Bezoekerscentrum Schiermonnikoog
en VVV Schiermonnikoog hebben de
handen ineen geslagen en in het
laatste kwartaal van 2008 een
stichting opgericht van waaruit zij een
nieuw, multifunctioneel bezoekerscentrum op het waddeneiland willen
realiseren. In dit multifunctionele
centrum, dat zal bestaan uit een
aaneenschakeling van een aantal
bestaande gebouwen, komen onder
andere het Bezoekerscentrum, de
VVV, het dorpshuis, de bibliotheek,
het vrijwilligerscollectief en een
]bhYfbYhWUZhYn]ɓYb"8YGh]W\h]b[
Promenade komt hiermee tegemoet
aan de steeds hogere eisen stellende
toerist om zo het toerisme en recreatie
als bestaansbron voor de eilanders
cdh]aUU`hYVYbiɓYb"8Ydfcj]bW]Y
]gWcɍbUbW]Yf]bX]hdfc^YWh"

De gemeente Texel wil op termijn
j]^ɑ][[Yh]^XYbhifV]bYgVcikYb X]Y
samen in een kwart van de energieVY\cYɑYcdHYlY`acYhYbjccfn]Yb"
Om de haalbaarheid van de bouwplannen te toetsen en daarbij te
onderzoeken welke factoren de
daadwerkelijke bouw kunnen
VYbj`cYXYb \YYɑXY[YaYYbhY
Texel een beroep gedaan op het
Waddenfonds. De 72.000 euro zijn
dan ook bedoeld voor de zogeheten
‘planontwikkeling getijdenenergieWYbhfU`YHYlY`Ç"8YWcɍbUbW]Yf]b[
van dit project bestaat uit een 60%
bijdrage van het bedrijf Tocardo. De
gemeenten Texel, Den Helder, Anna
Paulowna en Den Oever steunen het
initiatief.

Stand van zaken
Het inrichtingsplan van het natuurgebied is aanbesteed en afgerond. De
werkzaamheden starten in het tweede
kwartaal van 2009. De Ecolodge zit
nog in de aanbestedingsprocedure.
De bouw daarvan start later in 2009.

Stand van zaken
De diverse gemeentelijke procedures
zijn doorlopen. De benodigde panden
zijn leeggehaald en gereed voor
architectonisch verantwoord herstel
in combinatie met verbouw en
nieuwbouw. De schetstekeningen zijn
klaar en voorgelegd aan de gemeenteraad. De realisatie van een en ander
start medio 2009.

Stand van zaken
Tijdens de uitvoering van de eerste
fase is het project tegen vergunningsproblemen aangelopen en is een
tussenfase bedacht, waarvoor de
vergunningsaanvraag nog niet is
afgerond.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over het Waddenfonds of als u bijvoorbeeld benieuwd bent of uw projectidee in aanmerking komt,
dan kunt u contact opnemen met de ‘Helpdesk Waddenfonds’
van Dienst Landelijk Gebied, de uitvoeringsorganisatie van het
Waddenfonds.
Dienst Landelijk Gebied
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Postbus 1296
8900 CG Leeuwarden
Telefoon: 058-2339027
E-mail:info@waddenfonds.eu
Meer informatie kunt u ook vinden in het Dossier Waddenzee
op de website van het Ministerie van VROM,
www.minvrom.nl/waddenzee. Hier vindt u verwijzingen naar de
wet en regelgeving en kunt u publicaties downloaden, zoals de
PKB-Waddenzee, het Investeringsplan en het Uitvoeringsplan,
stroomschema’s en formulieren. Diverse publicaties kunt u ook
opvragen bij Dienst Landelijk Gebied.
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