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It Fryske Gea ziet goede
kansen voor zilte land

Een eenzame wandelaar op de kwelders bij Moddergat.
HALBE HETTEMA
OLTERTERP It Fryske Gea gaat de
boer op met de visie Zilte Vitaliteit.
Samen met anderen wil de natuurorganisatie kansen benutten op de
grens van zoet en zout.

It Fryske Gea maakt zich sterk voor
een vitale en bruisende Waddenkust, met een krachtige zilte landbouw, versterking van recreatie,
groene dijken, levendige dorpen en
natuur.
De organisatie heeft zich twee jaar
lang verdiept in de problematiek van
het grensgebied tussen zout en zoet
en presenteert nu een visie aan de
hand waarvan alle betrokken sectoren samen naar de toekomst kunnen
kijken.
,,We laten een gezamenlijke agen-
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da zien voor dit gebied’’, legt Chris
Bakker van It Fryske Gea uit. ,,Met
nieuwe ideeën maar ook met dingen
die al in gang zijn gezet.’’
De natuurorganisatie treedt met
deze visie buiten haar eigen domein,
bijvoorbeeld met een visie op de
landbouw in het Waddengebied. De
door boeren veelal verafschuwde
verzilting van de bodem biedt juist
kansen. Met nieuwe impulsen kan
de landbouw hier wereldwijd voorop
lopen, meent It Fryske Gea.
Dat was altijd al zo met pootaardappelen die onder zilte omstandigheden uitstekend gedijen, maar er is
meer: tomaten en zeekraal bieden
mogelijkheden, evenals teelt in zout
water van bijvoorbeeld schelpdieren
en zeewier. Vlees van schapen en
jongvee schijnt lekkerder te zijn als
de dieren hebben gegraasd in wei-

den met zoute invloeden, meent It
Fryske Gea.
Voor zulke initiatieven zijn boeren nodig, maar zij vormen niet bepaald de sector waar de natuurorganisatie in de kuststreek gemakkelijk
mee door één deur kan, erkent Bakker.
,,Maar juist omdat er in deze
streek zo veel op de landbouw afkomt, moet die er iets mee. Wellicht
kunnen we als natuurorganisatie
daar iets aan bijdragen door samen
te werken in projecten.’’
Als het over kustverdediging gaat,
wordt het Groningse voorbeeld van
dubbele dijken aangehaald. Een eind
achter de bestaande dijk wordt een
tweede aangelegd. De ruimte er tussenin biedt kansen voor zilte landbouw.
Wat betreft de natuur vraagt It

Fryske Gea aandacht voor problemen bij het beheer. Tot de zilte natuur horen een vogel als de kluut,
vissen als paling en bot en andere
beestjes als wormen en slijkgarnalen. Die verschillende dieren hebben
één ding gemeen: ze staan nagenoeg
allemaal onder druk.
Wat leefbaarheid in het kustgebied betreft, wordt in de visie gewezen op kleinschalige vormen van recreatie. Daar wil It Fryske Gea met de
bevolking over praten. ,,Een mooi
voorbeeld loopt al in Moddergat’’,
licht Bakker toe. Daar wordt in de Kooperatie Garnalenfabriek samengewerkt met de streek om van het fraai
gerestaureerde
garnalenfabriekje
een ontmoetingsplaats te maken
voor het dorp. Tegelijk is het een uitvalsbasis voor toeristen en een pleisterplaats voor cultuurliefhebbers.

