


TEKST: GERRY VISSER 

Dat de Boschplaat een bijzonder en uniek gebied is vol 
dynamiek, daar is iedereen het wel over eens. Het is niet 
voor niets al bijna vijftig jaar erkend als Europees 
natuurreservaat. Maar door verruiging, zeespiegelstijging 
en erosie verminderen zowel de variatie als de oppervlakte. 
Wat te doen? Ingrijpen of de natuur zijn gang laten gaan? 
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maar ook van Edwin Elias van Deltares, 
die recent nieuwe gegevens 
analyseerde. Dan moet je je afvragen: 

vinden we het prima dat er stukken van 
het eiland afgaan? Nou, dat vinden wij 

niet. Wij vinden dat je het eiland in 
stand moet houden." 

Staatsbosbeheer kijkt daar wat anders 
tegenaan, zegt Joeri. "De erosie bij het 

Amelander Gat is voor ons niet per se 
een probleem. Want er verdwijnt niet 
alleen maar natuur, er komt ook nieuwe 

bij. Zo ontwikkelt zich in de Waddenzee 
een zandplaat, de Blauwe Balg. Deze 
wordt steeds hoger, er komen duintjes 
op en kan uitgroeien tot nieuw 

broedgebied. Dus is de vraag: waar leg 
je de grens? Daar zullen we afspraken 
over moeten maken." 

Inzichten veranderen 

Dan de verruiging. Iedereen die mee 
was op excursie kon het zelf vaststellen: 
het landschap voorbij paal 18 wordt er 

niet mooier op. Joeri: "Er zou best wat 
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meer variatie kunnen komen. Natuurlijk 
is de stuifdijk een cultuurhistorisch 

monument, maar dat wil niet zeggen dat 
je er niets mee mag of kan doen. 
Dat bleek ook duidelijk uit de reacties 
tijdens de excursies. Die stuifdijk is 

aangelegd in de jaren dertig met als 
doel om uiteindelijk de hele Waddenzee 
in te polderen. Gelukkig hebben ze eind 

jaren vijftig bedacht dat het toch niet 
zo'n goed idee was. Zo zie je dat de 
inzichten iedere keer veranderen en het 
beleid wordt bijgesteld." 
Juist daarom waren de excursies nuttig, 
vervolgt Joeri. "Vaak is een mening 

vooral gebaseerd op gevoel. Door mee 
te gaan op excursie krijg je een idee 

hoe het gebied in elkaar steekt." Zo is 
het een misverstand te denken dat de 
Boschplaat is ontstaan dankzij de 
stuifdijk. "Als je op oude kaarten kijkt, 
dan waren de duintjes er al, en de 
slenken ook. De stuifdijk heeft er wel 
voor gezorgd dat het gebied zich 
versneld kon ontwikkelen. Net zoals hij 

er nu voor zorgt dat het landschap 
steeds meer verruigt." 

"Je ziet ieder jaar 
heel wat hectares in 

zee verdwijnen" 

Washover 

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
daar wat aan te doen, geeft Joeri aan. 
"Je kan gaan beheren door te begrazen 

of te maaien. Je kunt ook de natuur 
haar werk laten doen door kerven te 
maken in de dijk zodat de duinen meer 
gaan stuiven." Een andere optie is een 
washover, een tijdelijke overstroming. 

"Men heeft lang het idee gehad dat het 
eiland in tweeën zou breken bij een 
washover. Maar een washover is geen 
slenk, het is geen vaste opening naar de 
zee. Een washover stroomt alleen over 
bij een flink stormtij. > > 



Ro 

Dat water neemt zand mee, waardoor je landinwaarts juist 
ophoging krijgt. Op Ameland is zo een heel gevarieerd en 
aantrekkelijk landschap ontstaan. Maar wat je ook kiest, er 
moet eerst goed gekeken worden naar de verwachte effecten 
voor de Boschplaat." 

Voorzichtig 
Ronald geeft de voorkeur aan maatregelen om het terrein aan 
te pakken. "Wij zeggen: wees nou voorzichtig met die stuifdijk, 
want dat is een cultuurhistorisch element. Aan verruiging kun 
je wat doen door begrazing, of door afplaggen, chopperen of 
afbranden. Dan wordt het ook weer een geschikte biotoop 
voor konijnen, die tot twintig, dertig jaar geleden 
domineerden op de Boschplaat. Mede door konijnenziekten 
zijn die helaas verdwenen, waardoor het gebied nog sneller 
verruigde." 
En washovers? "Ook daar moet je voorzichtig mee zijn", vindt 
Ronald. "We staan zeker open voor experimenten, maar dan 
wel in combinatie met zandsuppleties. Zolang er erosie is, 
lijken washovers ons zonder suppleties onverantwoord. 
Daarmee zou de erosie kunnen versnellen of stukken van het 
eiland afgescheiden worden." 

Instandhouding 
In dat verband haalt Ronald een externe deskundige aan, 
waterbouwkundige Ronald Waterman. "Een uitermate 
deskundig iemand wiens ideeën wereldwijd worden toegepast. 
Hij zei tegen ons: 'Denk erom, als eilanders moeten jullie geen 
meter van het eiland prijsgeven. Je moet ervoor vechten, want 
wat je kwijt bent, dat komt niet meer terug."' Een opvatting 

© 2017 Weekblad de Terschellinger - www.deterschellinger.nl

 

s 

die, zegt Ronald, gesteund wordt vanuit Natura2000. "Daarin 
zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Zo staat er 
letterlijk in dat Cupido's Polder behouden moet blijven. En 
dat terwijl de helft ervan inmiddels in zee ligt." 
De kernvraag is hoe je de instandhouding definieert, reageert 
Joeri. "Het gaat er vooral om: wil je aan de grootte van een 
gebied een minimum of een maximum stellen. Vanuit de 
provincie wordt gesteld dat dynamiek in dit soort gebieden is 
toegestaan. En dynamiek kan ervoor zorgen dat er op andere 
plekken nieuwe natuur ontstaat." 
Kortom: er valt nog genoeg te discussiëren en te onderzoeken. 
Maar niet vrijblijvend, benadrukt Joeri. "Vanuit Natura2000 
is onze opdracht heel concreet om met z'n allen te werken aan 
een nieuwe toekomstvisie. En die gaan we op papier zetten de 
komende tijd, met behulp van de input van de eilanders en 
externe deskundigen." 

"Dynamiek kan ervoor zorgen dat 
er nieuwe natuur ontstaat" 

Avontuurlijk 
En daarbij is nog een aspect belangrijk, zegt Joeri tot slot. 
"Uit alle sessies kwam naar voren dat we moeten letten op de 
toegankelijkheid van het gebied. Geweldig als er mooie 
natuur komt, maar niet met een hek eromheen. En meer 
dynamiek in de duinen: prima, maar niet als de paden 
vervolgens onderstuiven. Juist om de betrokkenheid van 
eilanders bij het gebied vast te houden en vergroten, is het 
belangrijk dat je er nog kunt komen en van het gebied kunt 
genieten." 
En daar is Ronald het hartgrondig mee eens. "Je moet een 
bezoek aan de Boschplaat zien als een avontuurlijke beleving. 
Het is eigenlijk onze laatste vrijheid om daar rond te kunnen 
lopen, en die vrijheden zijn in Nederland zo kostbaar. Ik pleit 
voor behoud van de natuur, maar niet door mensen ervan weg 
te houden. Hier op het eiland maken de mensen juist deel uit 
van die natuur. En als wij die natuur niet beschadigen, is er 
geen enkele reden om ons die vrijheid af te nemen." 

Afbeelding uit het excursiepakket van Staatsbosbeheer. 
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