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Toen u dat in april op een symposium in
Dokkum ter sprake bracht, baarde het
zoveel opzien dat het de volgende dag
op de voorpagina en met grote koppen
in de Leeuwarder Courant (LC) stond. 
Glimlachend: ‘Ik dacht al, toen ik de
woorden uitsprak en zag hoe de
journalist van de LC reageerde: die
duikt daar boven op! Vanmiddag
stond ik te luisteren in Ballum naar
het geluid van de vliegtuigen en
merkte op dat de scooter achter me
meer lawaai maakte dan de binnen-
komende vliegtuigen. Op Vlieland is
er geen vliegveld maar er wordt wel
geoefend met straaljagers. Dat geeft
veel meer lawaai! Ook Terschelling
en Schiermonnikoog zijn niet per
vliegtuig bereikbaar. De heden-
daagse toerist blijft niet meer zoals
vroeger drie weken. Hij geeft er de
voorkeur aan om in zijn vakantie
veel te zien. Stel je eens voor dat je
een reis naar een paar Nederlandse
en Duitse eilanden zou kunnen aan-
bieden, waarbij je alle Waddeneilan-
den en het wad vanuit de lucht ge-
zien zou kunnen hebben: het We-
relderfgoed overvliegen! Ik weet uit
eigen ervaring dat dit een geweldige
belevenis is.’

U bent voorzitter en directeur van de
Waddenacademie, wat is precies uw
taak en de taak van de Wadden-
academie?

‘Sinds 2008, het jaar van de oprich-
ting ben ik lid van de directie van de
Waddenacademie en sinds 1 augus-
tus 2012 ben ik voorzitter van de 
directie. Ik heb indertijd in 2008 

gesolliciteerd op een advertentie. Ik
ben aan de rand van het wad gebo-
ren en mijn vrouw komt van Ame-
land, ik dacht: dit is echt iets voor

mij! Zelf ben ik econoom en onze
groep bestaat verder uit een eco-
loog, een geoloog, een cultuurhisto-
ricus en een natuurwetenschapper.
Na het eerste half jaar kwamen we
erachter dat we niet veel van el-
kaars vakgebieden begrepen en zijn
we elkaar vragen gaan stellen, vra-
gen, waarop dan in Jip en Janneke-
taal het antwoord kwam. Ik heb
daarvan ontzettend veel geleerd
over het wad. Verder zijn er nog
drie tot vier mensen, die ons ambte-
lijk ondersteunen. Je zou ons kun-
nen zien als een makelaar in kennis.
Indertijd, voor 2008 was kennis over
de Wadden heel erg versnipperd.
Het is ons doel om bij een vraag, die
betrekking heeft op het Waddenge-
bied alle informatie boven water te
krijgen en aan iedereen te versprei-
den, zodat op een zo eerlijk moge-
lijke manier de voors en tegens kun-
nen worden afgewogen. Het is best
lastig: wat kan de natuur aan? Wat
kan een eiland aan, de mensen, die
er wonen? Druk natuur eens in geld
uit? Dat speelt een rol als er geld,
bijvoorbeeld door subsidie is:
waarom moet een vogel nu eerder
beschermd worden dan een vis of
een vlinder? Het zijn vragen, waar
we tegenaan lopen. We hebben een
wereldwijd netwerk van weten-
schappers waar we terecht kunnen
met vragen. Als we het niet onmid-
dellijk weten, zeggen we dat, maar
voegen eraan toe: ‘maar als er er-
gens op de wereld een wetenschap-
per het wel weet, krijgen we het
boven water!’.’

Wat u op het symposium eigenlijk wilde
aangeven, was het verschil in zienswijze
in Duitsland en Nederland ten opzichte
van het vliegverkeer. 

‘Ik vraag me inderdaad af waarom
ze in Duitsland wel volgens een
dienstregeling naar en tussen de ei-
landen vliegen en in Nederland niet.
Het gaat ook om redelijke prijzen. Je
vliegt weliswaar maar tien minuten
voor 40 Euro maar het is een mooie
aanvullende ervaring, een aanblik
over het wad vergeet je niet licht.
Veel mensen vliegen op de heen- of
retourreis en gaan per boot terug.
Als ik naar de Duitse eilanden kijk,
dan is ieder eiland weer een wereld
op zich: op Baltrum en Spiekeroog
wordt fietsverkeer geweerd, op Bal-
trum is fietsverkeer zelfs verboden,
op Spiekeroog wordt het ontmoe-
digd, er is zelfs geen fietsverhuur-
der. Op Juist zijn geen auto’s en ge-
beurt alles met paarden. Op Norder-
ney is er een prachtig aanbod aan
wellness. Richting Denemarken heb
je de Halligen, kleine eilandjes zon-
der dijken, die regelmatig overstro-
men en waar de boerderijen op ter-
pen staan Nog iets verder ligt Sylt,
het St. Tropez van Duitsland. Daar
kan het vliegveld met jets van circa
160 personen worden aangevlogen
vanuit de grote Duitse steden zoals
München, Düsseldorf en Berlijn en
vindt de toerist zaken van Gucci en
Prada. Met de aankomst daar per
trein over het wad is het ook eigen-
lijk een schiereiland waar je vanuit
circa twintig grote steden recht-
streeks heen kunt reizen. De eilan-
den zijn al heel verschillend, maar
ook de vaste wal kant wijkt enorm
af van de Nederlandse kust. Zeker:
Harlingen, Franeker en Dokkum zijn
leuke stadjes, Lauwersoog en Zout-
kamp zijn ook leuke plekken om te
bezoeken, maar het toerisme haalt
het niet bij de Duitse plaatsen als de
havenplaatsen Greetsiel, Carolinen-
siel en Norddeich. Er valt nog veel
te winnen. Aan de Duitse kust zijn
Sankt Peter Ording en Norddeich
belangrijke gebieden waar de zo-
mergast graag zijn tijd aan het
strand doorbrengt. Het zou ook
goed zijn voor de Nederlandse ei-
landen als de diversiteit van aanbod
aan de vaste wal groter zou zijn.’

Van Den Helder tot Esbjerg meet het
wad zo’n 500 kilometer. Het is een groot
gebied! We moeten er nog aan wennen
om het wad als één gebied te zien? Niet
als ‘onze Nederlandse Waddeneilanden’,
de Duitse Waddeneilanden en de
Deense?
‘Inderdaad! Het is heel opvallend

dat de Duitse eilanden eigenlijk al-
leen worden bezocht door de Duitse
toerist, de Deense eilanden door
Duitsers en Scandinaviërs. De 
Nederlandse eilanden zijn nog het
meest internationaal, naast Neder-
landers vind je er veel Duitse gas-
ten, die relatief lang vakantievieren.
Verder zie je Belgen, Engelsen,
Fransen, Italianen en Spanjaarden.
Blijkbaar worden deze gasten aan-
getrokken door de Werelderfgoed-
status van het wad. Maar inwoners
van Groningen, vanouds bezoekers
van de Waddeneilanden, kiezen
bijna nooit voor een vakantie op de
Duitse eilanden, terwijl een stadje
als Norddeich (waar de boot en het
vliegtuig vertrekken naar Juist en
Norderney) niet verder verwijderd
is van Groningen als Harlingen,
waar vandaan de veerboot naar 
Terschelling en Vlieland vertrekt.
De Waddenzee is één werelderfgoed
en daar moet je ook gebruik van
maken bij de toeristische marke-
ting, daar moeten we geen grenzen
in zien.’

Voor uw geboortedorp Holwerd zou 
Holwerd aan Zee een goede ontwikke-
ling zijn?
‘Het is een duur en ambitieus plan,
maar het zou zeker een goede ont-
wikkeling zijn. En nog eens: het zou
het voor Ameland ook beter maken.
De krimp van het dorp is erg, maar
waar ik me vooral zorgen om maak
is de vergrijzing. Veel jongeren uit
de Friese dorpen, Holwerd niet uit-
gezonderd, trekken naar de steden
voor het volgen van een opleiding
en komen daarna meestal niet weer
terug. Het Waddengebied is een
uniek toeristisch erfgoed, het le-
vert producten. Neem de garnalen-
vissers. Het zou toch prachtig zijn
als een vissersboot op de pier van
Holwerd en Ameland weer garna-
len, vers uit de zee zou kunnen
aanleveren. Echt waddengoud. Ik
weet nog hoe goed de garnalen
smaakten, die ik samen met mijn
schoonmoeder Jetta op het strand
met haar net ving en die zij meteen

kookte. Dat is toch een veel lekker-
der product dan de garnaal, die
eerst naar Marokko is geweest om
gepeld te worden en dan dagen
later op de markt verschijnt voor-
zien van middelen om bederf tegen
te gaan. Toeristen zouden het leuk
vinden, voor de restaurants is het

De in Holwerd geboren Jouke van Dijk vraagt zich af waarom er niet meer vliegverkeer is naar de Nederlandse Waddeneilanden.
Voorafgaand aan het interview heeft hij met zijn op Ameland geboren echtgenote, Sophia Klaasen, een fietstocht gemaakt naar
het Vliegveld van Ballum. Op deze mooie zondagmiddag begin augustus spotte hij op het vliegveld veertien vliegtuigen, een gezel-
lige drukte op Ballum Airport. ‘Ik zag ze landen, er werden parachutesprongen gemaakt, het was leuk. Maar er zijn geen regelma-
tige verbindingen met andere eilanden op vaste tijden. Om een toeristisch aantrekkelijk product te zijn, moet een eiland voldoen
aan de mogelijkheid om als bezoeker snel heen en weer te kunnen. Neem de Duitse eilanden, ze hebben allemaal een vliegveld op
Spiekeroog na. Er zijn tienpersoonsvliegtuigen, die volgens een vaste dienstregeling heen en weer vliegen, de vliegvelden aan de
vaste wal liggen op loopafstand van de auto-parkeerplaatsen voor de veerboten. Zelfs het eiland Juist, waar autoverkeer totaal
verboden is en paardentractie voor vervoer wordt ingezet, heeft een vliegveld. De kosten zijn 40 tot 45 Euro per persoon. Dat we
dit vervoer op de Nederlandse Waddeneilanden onze gasten niet bieden, is niet echt handig. Kijk op zo’n mooie zondagmiddag
eens: op Ameland komen veertien vliegtuigen, op de Duitse eilanden zal dat aantal zeker overtroffen worden.’

Prof. Dr. Jouke van Dijk, voorzitter en directeur van de Waddenacademie.

Joke Mosterman

Interview met Professor Dr. Jouke van Dijk, voorzitter en directeur van de Waddenacademie

Toeristische uitbreiding rond wad zou op vaste wal moeten gebeuren

PITCH&PUTT GOLF AMELAND

 15,- per persoon all-in,-
Bij 4 personen of meer.

Advertentie

‘Om een toeristisch aantrekkelijk product te zijn, moet een eiland voldoen aan de
mogelijkheid om als bezoeker snel heen en weer te kunnen.’

‘Het zou toch prachtig zijn als een vissersboot op de pier van Holwerd en Ameland
weer garnalen, vers uit de zee zou kunnen aanleveren. Echt waddengoud.’
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ook een plus als vis, vers uit zee 
gevangen op tafel zou komen, maar
dat mag nu niet.’

Kunt u wat voorbeelden noemen van
onderzoeken waar de Waddenacademie
bij betrokken is?
‘Neem de gasboringen: indertijd
werd er op Ameland stevig geageerd
tegen de komst van de NAM, nu is
men eigenlijk tevreden over de
gang van zaken. Al gedurende 25
jaar worden de gevolgen gemoni-

tord en de Waddenacademie beoor-
deelt of dat aan de wetenschappe-
lijke eisen voldoet. Uit de resultaten
blijkt eigenlijk dat de natuur de bo-
demdaling zelf weer compenseert.
Ameland is een heel klein beetje
schever komen te liggen, maar dat
heeft niet echt gevolgen, hoogstens
een iets grotere variatie in zoet- en
zoutwatermilieu. Anders zijn de
hele nare aardbevingen, die op het
vasteland in Groningen optreden,
die komen van veel minder diep in
de aarde dan in gebieden als Califor-
nië of Japan en daardoor zijn het
een uniek soort aardbevingen. 
Onvoorspelbaar ook, omdat we nog
niet veel weten van dit soort aard-
bevingen en wat de gevolgen voor
het Waddengebied kunnen zijn.

Dan de Zoutfabriek Frisia bij Harlin-
gen. Ook hier treedt bodemdaling
op. Er liggen bij Harlingen een aan-
tal voor trekvogels belangrijke wad-
platen, die niet lang genoeg meer
droog komen bij een storm als de
bodem flink gaat dalen. We bereke-
nen dan: hoe vaak komt het voor en
stellen vragen als: hoe erg is dat.
Het is ons werk om politici zo goed
mogelijk te informeren zodat 
risico’s goed in kaart worden ge-
bracht.

Een ander voorbeeld zijn de kolen-
centrales uit de Eemshaven. Naast
de kolencentrales staat een aardgas-
centrale, die buiten dienst is omdat
de kolencentrales goedkoper zijn.
Doordat Amerika (de VS) schaliegas
is gaan winnen is de kolenprijs ste-
vig onderuit gegaan. De steenkool
komt tegenwoordig uit Zuid-Ame-
rika en China waar de arbeidsom-
standigheden verre van goed zijn.
Ze worden naar de Eemshaven aan-
gevoerd met grote schepen, waar-
voor de haven gebaggerd moet wor-
den. Allemaal bedenkelijke zaken en
uit het oogpunt van de Wadden niet
goed.

Ik noemde pas de garnalenvisserij
al. Het blijkt dat de manier van vis-
sen toch behoorlijk schade aan-
brengt aan de wadbodem, die wordt
omgeploegd en door de bijvangst.
Beter zou het zijn met elektrische

pulsjes te vissen, maar dat werkt zo
goed dat circa twee keer zoveel gar-
nalen worden binnengebracht,
maar gaat daarmee dan ook de prijs
van garnalen onderuit? Daar heb-
ben de vissers ook niets aan. Mis-
schien is het beter om kleinschali-
ger te gaan vissen en minder garna-
len te vangen, die dan vanwege een
hoge kwaliteit voor hogere prijzen
verkocht kunnen worden. Dat is bij
de kokkelvisserij ook gelukt. En is
het mogelijk om in plaats van het

pellen in Marokko de vangst lokaal
te verwerken met garnalenpel-
machines?’

Het is al een eeuwenoude activiteit in
het wad: vissen op garnalen. Vele gar-
nalenvissers kennen we persoonlijk hier
op het eiland, het zou toch jammer zijn
om deze schepen met hun karakteris-
tieke netten te verliezen van het wad. 
Er zijn er in de afgelopen tientallen
jaren al zoveel verdwenen.

‘Maar worden er minder garnalen
gevangen? Ik denk het niet. Het
gaat er ons niet om of er bedrijven
moeten verdwijnen, maar om aan te
geven dat de schade er is en in
welke mate dan. De garnaal is geen
bedreigde diersoort, verre van dat.
Wellicht kan er een betere, klein-
schaliger manier gevonden worden
om ze te vangen en te verwerken,
zonder dat de prijs onderuit gaat en
met winst voor het leven in de wad-
bodem en een goede boterham voor
de visser.’

Waar veel eilanden en eilanders mee
worstelen is de vraag: wanneer is het
genoeg. Op Sylt komen iedere dag zo’n
3.000 tot 4.000 mensen per trein over om

te werken in hotels en andere bedrijven.
De inwoners daar hebben voor een groot
deel hun eiland verlaten, zijn forens 
geworden en wonen in goedkopere wo-
ningen aan de wal. Op Ameland riep de
uitbreiding van het aantal hotelbedden
rond het te renoveren zwembad veel
weerstand op bij de bevolking.
‘Op Sylt is men inderdaad te ver ge-
gaan, maar op Ameland zou ik per-
soonlijk deze uitbreiding hebben
toegejuicht vooral omdat dan het
probleem van het zwembad bij Nes,
wat al jaren dicht is, kan worden
opgelost. Ik ben het echter met ie-
dereen eens, die zegt: toeristische
uitbreiding zou aan de vaste wal
langs de kust moeten plaatsvinden.
Op de eilanden moet men vooral de
kwaliteit van het aanbod verder
verbeteren en met nieuwe produc-
ten komen om ook in de toekomst
toeristen te blijven trekken.’

Heeft u een tip voor de ondernemers
langs de Waddenkust?
‘Er zijn veel mensen, die nu door
noord-Groningen en -Friesland fiet-
sen en genieten van het dijkland-
schap en de oude dorpen. Belangrijk
is echter om ook hier de toerist
meer service te bieden: investeer in
snel internet zodat de toerist onder-
weg op Tripadvisor kan zien wat er
te zien is en wat er open is. Het is
niet leuk als je hebt ingepland om
ergens koffie te drinken of te lun-
chen en je het café weer dicht vindt.
Beter nog: zorg gewoon dat je open
bent. Ook dit is een gebied waar
mensen graag komen en genieten,
maar dan moet je dat wel facilite-
ren. Toeristische uitbreiding rond

het wad heeft vooral hier een kans
omdat hier nog voldoende ruimte
is.’

Het echtpaar
Wat een gedoe zeg, rond de politie. Nou ja, wij bedoelen niet dat ze gaan staken,
dat moeten ze zelf weten. Nee, het gaat over dat pistool dat ze dragen. Een 
pistool draag je niet zomaar. Dat draag je omdat je politieagent bent. Je moet
kunnen optreden wanneer dat nodig is en het kan zijn dat je dan met zo’n 
pistool moet dreigen of zelfs schieten. Wanneer je dat niet wilt moet je ze niet
zo’n ding geven of zien wij dat verkeerd? En wanneer je het dan een keer ge-
bruikt gaan ze achteraf beoordelen of het wel nodig was. Dat is altijd gemakke-
lijk natuurlijk! Natuurlijk gaat er wel eens iets verkeerd maar dat risico neem je
als je de politie bewapent. Misbruik kan en mag natuurlijk niet. Maar dat een
agent soms zijn of haar wapen gebruikt zal vrijwel altijd zijn in een situatie die
erg onveilig is of een erg onveilig gevoel geeft. Fokje en ik kunnen ons voorstel-
len dat het erg lastig wordt wanneer je in het nauw zit of ziet dat iemand 
anders wordt bedreigd en je moet dan nog eerst een afweging maken of je nu
wel of niet je pistool mag gebruiken. Wij zitten tenslotte ook vaak genoeg in een
levensbedreigende situatie. Onze jongen worden van alle kanten bedreigd en als
we in de winter zuidwaarts gaan, lopen daar jagers met geweren. En die gewe-
ren hebben ze niet voor de lol! Fokje en ik hebben dus best begrip voor al die 
politiemensen maar of dat iets helpt? 

Met een vriendelijke vogelgroet van Pim en Fokje Kievit

De Stichting Amelander Musea
heeft onlangs een schilderij verwor-
ven van Germ de Jong. Het schilde-
rij, met als titel ‘Ameland’, is een
duinlandschap. De Jong schilderde
het werk in 1954, in een periode dat
hij vaak zijn zomervakanties op
Ameland doorbracht. Germ de Jong
(1886-1967) wordt gerekend tot de
groep van kunstenaars die bekend
is geworden als de Bergense school,
een kunststroming die in de Eerste
Wereldoorlog in het Noord-Hol-
landse kunstenaarsdorp Bergen
ontstond. Werk van kunstenaars uit
die periode als Leo Gestel, Dirk 
Filarski, de broers Piet en Matthieu
Wiegman en Mommie Schwartz is
nog steeds gewild. Zij beeldden in
expressionistische stijl de werkelijk-
heid uit zoals zij die ervoeren. Dat
leverde vaak sombere, krachtige
werken op, waarbij ze vaak kozen
voor aardkleuren die ze in forse
penseelstreken neerzetten. Details
werden doorgaans weggelaten. Ook
Germ de Jong schilderde in deze
stijl, al maakte hij ook meer trans-

parante, kleurrijke werken. Hij is
nationaal en internationaal vooral
bekend geworden door zijn bloem-
stillevens. De laatste grote tentoon-
stelling met werk van De Jong was
in 1990 in Museum Kranenburgh in
Bergen.
Met de recente aankoop hebben de
Amelander Musea nu vier olieverf-
schilderijen van Germ de Jong. In de
collectie bevinden zich ook enkele
tekeningen en aquarellen.

Amelander Musea verwerft 
duinlandschap van Germ de Jong 

Galerie November
Van 30 juni t/m 30 augustus 2015 zijn er schilderijen van Dolly Leemans te
zien in Galerie November, bij het VVV kantoor aan de Bureweg te Nes. 
Dolly Leemans, in eerste instantie vooral portretschilder, is enkele jaren 
geleden begonnen met zee en landschap als thema. Toch al een liefhebber
van de zee – ze zeilt jaarlijks op het Wad – is zij enthousiast geraakt over 
het buiten schilderen. Het ‘en plein air’ schilderen biedt haar een extra 
dimensie. De omgeving verandert voortdurend, vooral aan zee, en het
dwingt je tot snelle keuzes en snel werken. Juist die flow waarin je dan 
komt maakt het heel spannend. Het thema van deze expositie is ‘Land en
Zee’ met als titel ‘Land in zicht’ met een aantal doeken die onlangs op 
Ameland geschilderd zijn.

Advertentie

Schets Holwerd aan Zee.

De Halligen vormen een groep eilandjes in de Duitse Waddenzee. Op de foto Halligen
Hooge: een niet bedijkt eiland, waarbij de boerderijen op een terp staan en het land
tien tot dertig keer per jaar overstroomt.
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