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Waddenbeheer niet
hobb
voor ‘eigen hobby’s’
HALBE HETTEMA

LAUWERSOOG - Kennis van het
Waddengebied draait vooral om de
dingen waar je van af moet blijven.
Ruimte voor ’persoonlijke hobby’s’
is er bovendien niet.
De natuur van de Wadden moet de
ruimte krijgen om zichzelf vrij te
ontwikkelen. De beheerder moet
goed weten wat hij doet. Hij moet
vooral kennis vergaren over de effecten van het niets doen. Blijf dus zoveel mogelijk af van de Wadden, was
het pleidooi van directeur Henk de
Vries van It Fryske Gea op een symposium van de Waddenacademie,
dinsdag in Lauwersoog.
Thema van de studiebijeenkomst
was de vraag hoe er een optimaal beheer van de zoute kustwateren tot
stand kan komen. Geregeld kwam
het gesprek op het recente onderzoek van de Algemene Rekenkamer,
dat geen spaan heel laat van beheer,
beleid en bestuur van de Wadden.
,,Begin maar eens met een integraal beheerplan’’, zei directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenver-

Een mosselbank in de Waddenzee.

eniging. En vergaar daar de kennis
bij, vulde De Vries aan.
De visie van de Gea-directeur
toonde veel overeenkomsten met
die van Wim Wolff, hoogleraar mariene biologie aan Rijksuniversiteit
Groningen. Die liet de symposiumbezoekers schriftelijk weten dat intern beheer van de Waddenzee niet
of nauwelijks nodig is.
Bij de uitvoering van verschillende herstelprojecten voor de natuur
gebeuren goede dingen, maar het

Mosselbanken
weten zich prima
te redden, er zijn
geen nieuwe nodig
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gaat ook geregeld mis, volgens
Wolff. Dan worden er ,,persoonlijke
hobby’s voorgesteld en uitgevoerd’’.
Het kwelderplan tussen de veerdam en de jachthaven op Schiermonnikoog is zo’n project waar hij
vraagtekens bij zet. Als de milieuomstandigheden gunstig zijn, komt die
kwelder er vanzelf wel, volgens
Wolff. Net zoals de mosselbanken
zich tegenwoordig ook prima zelf
weten te redden. Daar is geen aanleg
van nieuwe banken voor nodig.
Op het symposium was veel aandacht voor het landelijk opererende
Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), dat volgens coördinator Wim Wiersinga
veel kennis kan inbrengen als het
om natuur- en ecologieherstel van
het Waddengebied gaat.
Er is nog veel onbekend over natuur en ecologie, erkennen de betrokkenen. Maar, zei Gea-directeur
De Vries, zoek nu eerst eens uit wat je
wilt. Als de plannen moeten worden
uitgevoerd, dan blijkt vanzelf waar
meer kennis over nodig is. Daarin
kan een netwerk als OBN eventueel
een rol spelen.

