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De ongepolijste 
rand van het land

Ontwerpopgave werelderfgoed (5): 
het Waddengebied

Voor de meeste Nederlanders bestaat het Unesco-werelderfgoed de 

Wadden vooral uit de eilanden, waar een afgemeten combinatie van 

natuur en voorzieningen voor toeristen garant staat voor een optimale 

verblijfskwaliteit. Eric Luiten en Marieke Berkers bekeken het erfgoed 

vanaf de andere kant, het landschap rond de Ems en de Dollard en de 

kust van Noord-Groningen. Hier is niets gekunsteld, niets gestileerd. 

Aan weerszijden van de zeedijk ligt een gemaakt landschap dat vooral 

zichzelf is.

Eric Luiten en Marieke Berkers
Foto’s  Daniel Nicolas



  5 / 2010  blauwe kamer      45

De ongepolijste 
rand van het land

Het Zijlriet stroomt naar de Waddenzee, gezien vanuit Noordpolderzijl.
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ken boten worden omgeven door bergen 
oud metaal. Niemand die zich stoort aan het 
rommelige karakter van de werf. Watervogels 
staan op hoge poten in het slib, schapen eten 
onverstoorbaar van het gras op de dijk en vis-
sers spuiten het dek van hun schepen schoon. 
De windturbines bij Emden geven het uitzicht 
diepte.

Roodgroen landschap
In de haven van Petkum ligt een enorm ver-
roest anker op de kade. Het ligt er niet ter 
decoratie. Iets hogerop staat een goedbedoeld 
informatiecentrum waarin de bijzondere kwali-

Elk uur vaart tussen Ditzum en Petkum in 
Nedersaksen een personenveer heen en weer, 
op het punt waar de rivier de Ems de Dollard 
passeert. Er passen precies twee auto’s op de 
kleine boot. Ze moeten er achteruit oprij-
den want anders gebeuren er bij het afrijden 
ongelukken. Een handjevol dorpsbewoners 
vergezelt ons naar de overkant. Het grijsbruine 
water van deze inkeping in de Waddenzee ver-
raadt de modderige grondslag, zee en land 
vechten om voorrang. 
Het wordt eb. De boot passeert een kleine 
scheepswerf waarvan het schilderwerk betere 
tijden heeft gekend. De op de schans getrok-

teiten van deze plek worden toegelicht. Ditzum 
op de zuidoever is een sleets, pittoresk plaatsje. 
Het gehele dorpje is opgetrokken uit rode bak-
steen, zoals bijna alle gebouwen in deze Noord-
Duitse streek. Ook de wegen en stegen in de 
dorpen zijn met rode steen bestraat. Het levert 
met de malse velden en fiere dijken rondom, 
een contrastrijk roodgroen landschap op. In 
een oogopslag wordt duidelijk dat de Neder-
landse rage om de openbare ruimte gestileerd 
nieuw leven in te blazen aan deze streek volle-
dig voorbij is gegaan. 
Op de weg terug naar de Nederlandse grens 
valt onze blik op een verlaten platform voor 

Ditzum, een sleets en pittoresk plaatje op de zuidoever van de Ems.

Het personenveer tussen Ditzum en Petkum in het Duitse Nedersaksen. Gezien vanaf het veer: de windturbines bij Emden geven het uitzicht diepte.
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gaswinning, dat iets vooruitgeschoven in zee 
ligt. Industrieel erfgoed van recente datum, 
een prachtige plek in een enorme horizon. 
Welkom in de wereld van de Wadden, aan de 
rand van het land.
Voor de gemiddelde toerist is dit perifere cul-
tuur- en natuurlandschap niet de eerste associ-
atie met het Waddengebied. De doorsnee Wad-
denbezoeker wil het vasteland zo snel mogelijk 
verlaten en neemt de veerdienst naar de 
eilanden, die als een krans om de Waddenzee 
heen liggen. Harlingen alleen al ziet jaarlijks 
600.000 mensen met de ferryboten vertrekken. 
De Waddeneilanden bieden kleinschalige, aan-
raakbare natuur met een goed gedoseerd aan-
bod van hotels, zomerhuisjes en campings op 
wandelafstand van brede stranden. Terrassen 
en souvenirshops larderen schattige dorpjes. 

Het vasteland heeft die commerciële verblijfs-
kwaliteit helemaal niet. Hier zijn geen stran-
den, hier is geen beschutting. De wind giert 
om je oren, de zee knabbelt aan de dijk, er 
zijn schapen en er is vette klei zo ver het oog 
reikt. Ons bezoek aan de Wadden richt zich op 
dit vasteland. Daar treffen we een landschap 
waarin op de grens van land en water fascine-
rende patronen zijn ontstaan en waar mense-
lijke activiteiten op allerlei schaalniveaus onop-
gesmukt en ongepolijst mogen plaatsvinden. 

Energiekste plek
Het Waddenlandschap is een energieprodu-
cent, al heel lang. Suikerbieten liggen op grote 
hopen langs de boerenwegen, om afgevoerd te 
worden naar de suikerfabrieken en verwerkt te 
worden tot hoogcalorisch voedsel voor mens en 

dier. Hoog boven het maaiveld zwaaien – van 
verre zichtbaar en van dichtbij hoorbaar – de 
wieken van enorme windmolens. Soms staat er 
een verdwaalde eenling maar meestal zijn het 
clusters in ruim opgezette, lijnvormige opstel-
lingen. Langs de Noord-Duitse kust staan dub-
bele en drievoudige rijen molens te draaien en 
ook op het industrieterrein van Delfzijl en in 
het binnendijkse deel van de Eemshaven krij-
gen ze alle ruimte. De Eemshaven is sowieso de 
energiekste plek van het land aan het worden. 
Naast ruim zestig windturbines van Essent en 
Electrabel bouwen NUON en RWE momenteel 
beide een nieuwe state of the art energiecen-
trale, samen goed voor bijna 3000 megawatt. 
Het beeld van de centrales in aanbouw is alleen 
al vanwege de schaal zonder meer spectaculair. 
Langs de toegangsweg valt ons oog op een 

Aan de zijde van Petkum grazen schapen op de dijk. Richting Nederlandse grens ligt, vooruitgeschoven in zee, een 

verlaten platform voor gaswinning.

Het haventje van Petkum, waar op bescheiden wijze de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden toegelicht.
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bouwbord met een volstrekt andere strekking. 
De vestiging van de twee energiekathedralen 
blijkt aanleiding te zijn geweest voor de aanleg 
van een ‘ecologische strook’ waarin onder 
supervisie van ecologisch adviesbureau Bakker 
de groenknolorchis en de dwergspitsmuis hun 
habitat moeten gaan vinden. Het lijkt een grap 
om in dit eindeloze en fantastische getijdenge-
bied waarvan de visstand, de zeehondenpopu-
latie en de ornithologische kwaliteit internati-
onaal vermaard zijn een orchidee en een muis 
bij te staan, maar het blijkt een serieuze zaak. 
De ecologische verbindingen op het land moe-
ten ook in dit hightech energieparadijs gewoon 
hun weg vinden.
De laatste energiebron is tegelijk de minst 
waarneembare en de meest controversiële: 
aardgas. Na jaren van onderzoek en zware 
onderhandelingen tussen de gasbedrijf NAM 
en de milieubeweging en na politiek zeer bela-
den debatten werd in 2004 opnieuw toestem-
ming gegeven om in de Waddenzee naar gas 
te boren. Vanuit het Friese plaatsje Moddergat 
en in de Groninger locaties Lauwersoog en 
Vierhuizen wordt nu onder een hoek aardgas 
gewonnen. Platforms mogen er niet in het 
wad worden gebouwd. De NAM exploiteert de 
gasvelden ‘met de hand op de kraan’. Mocht de 
bodemdaling in combinatie met de stijging van 
de zeespiegel meer bedragen dan 6 millimeter 
per jaar dan gaat de kraan dicht. De experts 
van de NAM, de Waddenvereniging en andere 

Het Unesco-werelderfgoedcomité 

riep de Waddenzee in juni 2009 uit 

tot werelderfgoed. Het werelderf-

goedgebied is 400 kilometer lang en 

heeft een oppervlakte van 9683 vier-

kante kilometer. Daarvan ligt 7133 

vierkante kilometer in Duitsland en 

2550 vierkante kilometer in Neder-

land. Het gebied bestaat uit 280 vier-

kante kilometer kwelder, 4120 vier-

kante kilometer bij eb droogvallende 

wadplaten, 2325 vierkante kilometer 

altijd overstroomde wadplaten en 

geulen en 240 vierkante kilometer 

eilanden en zandbanken. Achter 

de Waddeneilanden ligt nog 2720 

vierkante kilometer Noordzeekust-

zone die ook bij het gebied hoort. 

Momenteel valt 66 procent van het 

totale Waddengebied onder het 

Werelderfgoed. De Wadden vormen 

de grootste aaneengesloten rij zand- 

en slikplaten ter wereld en zijn goed 

voor 60 procent van alle getijdenge-

bieden in Europa en Noord-Afrika. In 

die zin is de Waddenzee enig in zijn 

soort en een schoolvoorbeeld van 

een getijdengebonden habitat met 

de bijbehorende rijke, gevarieerde 

flora en fauna.

Met de plaatsing op de Unesco-

werelderfgoedlijst erkent het comité 

dat de Waddenzee universele waarde 

heeft en voor toekomstige generaties 

behouden moet blijven. De Wad-

denzee is wereldwijd het grootste 

natuurlijke systeem van zand- en 

slikplaten en laaggelegen, bescher-

mende eilanden. In het gebied leven 

ruim 10.000 soorten land- en water-

dieren. Ieder jaar maken miljoenen 

trekvogels uit alle windstreken er een 

tussenstop. Daarnaast is in de Wad-

denzee te zien hoe natuur, planten 

en dieren zich continu aanpassen 

aan de wisselende landschappen, in 

een gebied waar zoet en zout water 

elkaar ontmoeten.

400 kilometer lang Werelderfgoed

Het Waddengebied als energieproducent: stapels suikerbieten aan de voet 

van de vele windturbines.
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Op het vasteland langs de Waddenzee giert de wind om je oren, knabbelt de zee aan de dijk en grazen schapen op de vette klei, zo ver het oog reikt.

Een energiecentrale in aanbouw. Langs de toegangsweg komt een 

ecologische verbindingszone.

De oude molen Goliath, vergezeld door nieuwe ‘windreuzen’.
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Uit de inkomsten van het aardgas dat 

wordt gewonnen uit de Waddenzee 

wordt jaarlijks circa 30 miljoen euro 

gestort in het Waddenfonds. Dat 

bedrag is beschikbaar als subsidiegeld 

voor initiatieven en projecten met een 

duidelijke impuls voor het Wadden-

gebied. Een deel van de inkomsten 

van het aardgas wordt zodoende het 

gebied weer in gepompt. Er zijn vier 

thema’s gedefinieerd waaruit duide-

lijk blijkt dat het fonds bedoeld is om 

de mogelijk nadelige effecten van de 

gaswinning te compenseren: ecosy-

steem, habitat en soorten, klimaat en 

energie, landschap en cultuurhistorie.

De Waddenacademie is mede moge-

lijk gemaakt door een reservering uit 

het fonds. Deze academie is in 2008 

opgericht en huist in Leeuwarden. 

Ze heeft de ambitie het Wadden-

gebied te laten ontwikkelen tot een 

kraamkamer voor breed toepasbare, 

integrale kennis over duurzame ont-

wikkeling van een kustgebied, waar 

natuurwaarden centraal staan als een 

dragend onderdeel van de lokale en 

regionale economie. Jos Bazelmans, 

bestuurslid van de Waddenacademie 

en portefeuillehouder Cultuurhistorie 

vertelt dat hij de academie ook ziet 

als een experiment. Het is het enige 

Nederlandse instituut dat over de 

grenzen van de disciplines heen kijkt 

en zich richt op een bepaald gebied 

dat als geheel wordt beschouwd. ‘Een 

dergelijk instituut zou bijvoorbeeld 

ook voor de Randstad kunnen wer-

ken.’ 

In het debat over de Waddenzee, 

waar vele partijen zich ingegraven 

hebben in politieke en juridische 

loopgraven is het bestaan van een 

onafhankelijk instituut gericht op 

kennis van groot belang. De Wad-

denacademie is een netwerkorga-

nisatie die zich niet alleen richt op 

wetenschappelijke inbreng, maar 

ook op sociaal-economische kennis 

van partijen uit het gebied. Juist van 

deze bredere vormen van kennisver-

werving gaat een voorbeeldwerking 

uit, ook bijvoorbeeld voor een land 

als Duitsland waar interdisciplinair en 

sociaaleconomisch onderzoek weinig 

geworteld is.

Waddenfonds en Waddenacademie

Dijkcoupures leiden de bezoeker naar weer een volgende polder.
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natuurorganisaties volgen het hoogdynami-
sche Waddensysteem op de voet. De hypothese 
dat de natuurlijke verplaatsing van zand en slib 
de effecten van bodemdaling teniet doet wordt 
elk voorjaar geverifieerd.

Graanschuren
De huidige lengte van de kustlijn is door men-
selijke ingrepen nog maar een kwart van wat 
die rond 1200 was. In de middeleeuwen had 
het gebied geen dijken en was het blootgesteld 
aan de zee. Boeren woonden op de hoogst 

gelegen kwelderwallen. Kleine buurtschap-
pen bouwden zichzelf in eeuwen een veilig 
heenkomen, namelijk omhoog tot dorpen op 
terpen en wierden. Ondanks regelmatige over-
stromingen was het land uitstekend geschikt 
voor agrarisch gebruik, vooral voor veehoude-
rij. Pas veel later ontstond hier akkerbouw op 
het Hogeland met de rijke boerderijen en de 
enorme graanschuren. 
Het proces van landaanwinning en verworven 
veiligheid is in de laatste kilometers loodrecht 
op de noordelijke kustlijn in een prachtige 

Het vasteland staat bekend om een prachtige sequentie van aandijkingen.

Historische kaarten van de Groningse Waddenkust uit 1851–1855. Het patroon van 

aandijkingen is dan al zichtbaar. Op de kaart rechts ligt Noordpolderzijl nog aan zee.
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topografische sequentie van aandijkingen 
zichtbaar gebleven. Telkens als je denkt de 
definitieve zeedijk te zien liggen, leidt de weg 
je door een dijkcoupure naar de volgende 
polder. De Noord-Nederlandse kuststrook van 
het vasteland is een jaarringenlandschap: de 
jongste ontginning ligt aan de buitenkant. De 
structuur van parallelle dijken vindt uitein-
delijk toch zijn laatste lijn in de vorm van de 
Waddendijk. In de jaren tachtig is deze zeedijk 
op deltahoogte gebracht. Nu speelt opnieuw de 
discussie welke maatregelen er nog nodig zijn 
om de gevolgen van klimaatverandering op te 
vangen. Moet de dijk opnieuw worden opge-
hoogd of verbreed of kan worden volstaan met 
suppletie van zand om de golfwerking voor de 
kust op te vangen? 
In Groningen, in Noordpolderzijl, ligt de klein-
ste open zeehaven van Nederland. Een rijtje 
vissersbootjes ligt buitengaats in de geul, dat is 
het. Het is een vertrek- en aankomstpunt van 
kleine groepen wadlopers die, met de gym-
schoenen stevig aan de voeten, lopend het wad 
verkennen. Met de modder tot aan hun liezen 
klotsen ze de dijk over op weg naar café het 
Zielhoes voor een broodje verse garnalen en 
een oude jenever. 

 Zwaar van symboliek
Noordpolderzijl was decennialang een foto-
genieke pars pro toto van het hele Groninger 

land: nuchter, gastvrij, utilitair en kraakhel-
der, onaangeraakt door haast of pretentie. 
Maar toen tussen 1980 en 1985 ook hier de 
zeedijk in opdracht van het waterschap Omme-
landerzeedijk werd verstevigd, verloor de plek 
zijn onschuld. De oude sluis uit 1811 werd 
vervangen door een nieuw afwateringsgemaal. 
De oude, dichtgemetselde sluis ging in 1986 
op in een land art-project, een steenmozaïek, 
ontworpen door Jan van Loon. Van Loon liet 
de dijk ter hoogte van de sluis bestraten met 
rode en witte stenen in een golvenpatroon. 
Groot van afmeting en zwaar van symboliek. 
Het arme sluisje bezwijkt bijna onder het the-
atrale gewicht van de sculptuur. Het zou goed 
kunnen dat met het kunstwerk de bedwongen 
golfslag over de dijk is gevisualiseerd maar het 
geheel heeft vooral het effect dat zo ongeveer 
de laatste plek van Nederland waar je helemaal 
niets van hoefde te vinden plotseling ook een 
plaats met een boodschap is geworden.
Dat is spijtig omdat ons bij het bezoek van de 
Waddenkust duidelijk is geworden dat de rand 
van Noord-Nederland een toevluchtsoord 
mag zijn voor wie de drang tot stileren van 
de stad, het dorp en het landschap, de rijks-
infrastructuur, de bedrijventerreinen en de 
ontspanningsoorden niet langer verdragen. 
Aan weerszijden van de zeedijk ligt misschien 
wel de laatste zelfverklarende topografie van 
ons land.

Dit is de laatste reportage in een serie over Unesco-

werelderfgoed. In Blauwe Kamer nummer 1 van 2011 

volgt nog een afsluitende beschouwing. De serie is mede 

mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor 

Architectuur.

Noordpolderzijl heeft de kleinste open zeehaven van Nederland.
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gemeentes die een staatsrechtelijke 

verantwoordelijkheid hebben, zijn er 

door de jarenlange maatschappelijke 

en politieke strijd over economie en 

ecologie in de Waddenzee tal van orga-

nisaties en groeperingen opgekomen 

die elk hun eigen doelen nastreven. 

Er is daardoor een grote bestuurlijke 

drukte ontstaan rond het Waddenge-

bied. Dat leidt ertoe dat samenwerking 

rond behoud en ontwikkeling van het 

Sinds 2009 is de Waddenzee Unesco-

werelderfgoed. De beschermde zone 

loopt over de landgrenzen tussen 

Denemarken, Duitsland en Nederland. 

Daarmee is de Waddenzee het enige 

internationaal gedeelde werelderfgoed 

van Nederland. Maar de gedeelde 

verantwoordelijkheid geldt ook op de 

regionale en de lokale schaal.

Behalve vijf departementen, drie pro-

vincies, vier waterschappen en achttien 

Bestuurlijke drukte

gebied traag verloopt. Er gaat veel tijd 

zitten in overleg en afstemming en 

het voeren van polemieken in plaats 

van het gezamenlijk waarborgen van 

bestaande kwaliteiten. De adviseurs 

van bureau Berenschot hebben de 

minister van VROM recent een aantal 

bestuurlijke varianten voorgelegd en 

adviseerden de bestuurlijke drukte 

vooral te verminderen.

Wadlopers komen aan in Noordpolderzijl, voor een broodje verse garnalen en een jonge jenever.


