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Die vraag werd voor mij weer actueel 
in mijn periode als leider van Atelier 
Fryslân tussen 2008 en 2012. Als 
landschapsarchitect was ik al tijdens 
mijn studie in Wageningen gefascineerd 
geraakt door de dynamiek van de wadden. 
Ik hou van het getijdenlandschap en van de 
wisselwerking tussen natuur en cultuur. En 
in de afgelopen vier jaar ben ik verslingerd 
geraakt aan de Friese waddenkust en aan 
een uniek gebied als het Noarderleech 
met zijn rijstdammen, geulen, prielen en 
sedimentatieprocessen. Wat een juweel 
van een plek en hoe onbekend...

op 11 juli 2012 steek ik ‘s ochtends vroeg 
mijn hoofd buiten de tent. Het giet van 
de regen. Wij staan met onze tentjes aan 
de rand van een dobbe midden in het 
uitgestrekte Noard Fryslân Bûtendyks. 
De avond daarvoor was onuitwisbaar. 
Met Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea 
hebben we het Noarderleech doorkruist en 
van de rust, ruimte, ondergaande zon en 
duisternis genoten. Een unieke ervaring 
die je iedereen zou gunnen. Die ochtend 
is er de presentatie van ons laatste 
majeure advies ‘Waddenland aan Zee, de 
Nederlandse Waddenkust ontwaakt’.1 Het 

advies is een ‘wake-up-call’ om op een 
meer integrale wijze naar het gebied te 
kijken, voorbij de talrijke goedbedoelde 
lokale en sectorale initiatieven. Die 
integrale visie is noodzakelijk omdat 
het gebied, hoe je het ook wendt of 
keert, aan de vooravond staat van grote 
veranderingen. 

De Friese waddenkust is een landschap 
met twee gezichten. Enerzijds vormt de 
waddenkust een prachtig, ongenaakbaar 
landschap van rust en weidsheid, 
anderzijds is het een gebied met een 
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Jarenlang ging ik met mijn ouders naar de Waddeneilanden 
op vakantie. Met de trein naar Harlingen of met de bus naar 
Lauwersoog en vandaar per boot naar Schier of Vlieland.  
De eilanden staan in mijn geheugen gegrift en gebeiteld als 
prachtige plekken. De vertrekpunten en de vastelandskust zijn in 
mijn herinnering veel minder uitgesproken, eerder een vergeten 
en grijs gebied. Hoe komt dat en is dat achteraf gezien terecht?

ijle economische basis waar krimp 
een gegeven is. De leefbaarheid van 
veel dorpen en steden staat door de 
demografische veranderingen onder 
druk. De bevolking vergrijst, jongeren 
trekken weg, panden verpauperen. 
Toeristisch gezien vormt de waddenkust 
in de huidige situatie vooral een anoniem 
doorgangsgebied richting de eilanden. 
Honderdduizenden mensen snellen ieder 
jaar door het gebied van de waddenkust 
richting de veerhavens zonder op of om 
te kijken. Er is sprake van een gepasseerd 
landschap. 

Naast de verschuivingen in de demo-
grafische opbouw van de bevolking is er 
een andere autonome ontwikkeling; de 
klimaatverandering. Door de verwachte 
zeespiegelstijging zal opnieuw naar de 
kustverdediging moeten worden gekeken. 
In de zogenaamde derde toetsingsronde 
uit 2011 zijn door Rijkswaterstaat3 grote 
delen van de primaire dijken aan de Friese 
en Groningse waddenkust afgekeurd.
De kustveiligheid is op dit moment 
niet in het geding, maar tegelijkertijd 
moet er de komende jaren wel wat gaan 
gebeuren. Door de klimaatverandering 

zal er daarnaast de komende tijd sprake 
zijn van een aanzienlijke verzilting 
van het binnendijkse gebied door zoute 
kwel, versterkt door de voortgaande 
bodemdaling door gas- en zoutwinning. 
Wat betekent dit voor de grootschalige 
landbouwgebieden, zoals het Bildt en 
het Hogeland? De verzilting is nu al 
voelbaar in het gebied. Recent vertelde 
een pootaardappelboer in Dongeradeel mij 
dat gewasbeschermingmiddelen minder 
goed aanslaan door de verandering van 
de samenstelling van het grondwater. 
Dit betekent dat er op korte termijn naar 
een robuust systeem van doorspoelen 
met zoet water moet worden gekeken en 
naar de positionering van nieuwe, extra 
gemalen aan de Seedyk. Voor It Wetterskip 
betekent een reeks van gemalen in plaats 
van één supergemaal meer flexibiliteit én 
de mogelijkheid om specifiek in te spelen 
op de regionale waterproblematiek. Door 
integraal te kijken kunnen de nieuwe 
gemalen en sluizen ook grote kansen 
bieden voor ecologie en recreatie. 

Tenslotte is er een ‘bedachte’ verandering 
in het gebied. In 2009 zijn het Nederlandse 
en Duitse deel van de Waddenzee 
aangewezen als unesco Werelderfgoed. 

‘ De kust lijkt 
zich te hebben 
afgekeerd van 
de zee.’Fryslân is de relatie met zijn oorsprong, 

de zee, kwijtgeraakt

Vliegerfoto Gerco de Ruijter, Marrum, 2009, 80x80cm. (courtesy Atelier Fryslân)
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Voor de vastelandskust betekent dit 
dat de toegankelijkheid van het gebied 
sterk zal moeten worden verbeterd. Voor 
erfgoed met een mondiale betekenis is 
dit eerder een plicht dan een wens. In 
de huidige situatie is de waddenkust 
slecht toegankelijk en weinig gastvrij. 
Doodlopende wegen en vaarten, prikkel-
draad en verbodsborden maken het gebied 
niet bepaald uitnodigend. De huidige 
Seedyk vormt een strikte scheiding tussen 
het binnendijkse en buitendijkse gebied. 
De dijk vormt in functioneel en ruimtelijk/
visueel opzicht een enorme barrière in het 
gebied, een groene ‘Berlijnse muur’. De 
kust lijkt zich te hebben afgekeerd van de 
zee. Hoe is dat zo gekomen?

oorspronkelijk hadden de Friezen 
juist een open relatie met de zee. In de 
vroege Middeleeuwen vormde Fryslân 
het centrum van Noordwest Europa. 
op een kruispunt van het Frankische, 
Angelsaksische en het noordelijke 
Vikingkoninkrijk bloeide de overzeese 
handel. Westergo was in die periode één 

van de meest dichtbevolkte gebieden van 
Europa. De Friezen waren niet alleen 
boer, maar ook zeevaarder en handelaar. 
De waddenkust was onderdeel van het 
dynamische landschap van de Waddenzee. 
Het gebied stond onder directe invloed van 
de zee met bijbehorende getijdenwerking. 
De bewoning vond plaats op natuurlijke 
verhogingen, kwelderruggen en later 
ook op terpen. De daarop volgende 
bedijkingen in de middeleeuwen brach-
ten grote veranderingen met zich mee. 
In de tiende eeuw na Christus worden 
in Fryslân aanvankelijk kleine stukken 
land beschermd met voor die tijd zeer 
innovatieve dijken (moederdijken), vervol-
gens worden de zeearmen en de daaraan 
gelegen kwelders verder ingepolderd. Een 
goede interne waterhuishouding gaat een 
steeds belangrijkere rol spelen. De laatste 
indijkingen betreffen de Middelzee en de 
Lauwerszee. Momenteel rest als scheiding 
tussen zee en land nog slechts een scherpe 
en harde grens van gemiddeld zeventig 
meter breed en 9.25 meter boven NAP; de 
Deltadijk.

In de visie Waddenland aan Zee is het 
creëren van een nieuwe relatie tussen 
het binnendijkse en buitendijkse gebied 
de belangrijkste opgave. Kunnen we 
de kenmerkende dynamiek van het 
Waddenland weer omarmen en opnieuw 
interpreteren? Een dynamiek van land en 
water, van eb en vloed, van de krachten 
tussen natuur en cultuur. De dynamiek ook 
van mensen in een samenleving die zich 
aanpast aan nieuwe omstandigheden van 
krimp en klimaat. Door de ‘grote’ opgaven 
te verbinden met de locale initiatieven 
kunnen interessante coalities ontstaan 
met een meerwaarde voor het gebied. Drie 
verhaallijnen vormen de rode draad, een 
gezamenlijke stip op de horizon.

De waddenkust als brede, robuuste 
kustzone
De huidige smalle kustlijn, met de 
Deltadijk als harde grens, heeft de 
potentie zich te ontwikkelen tot een 
brede, dynamische kuststrook. Een 
traditionele oplossing van dijkversterking 
door verhoging en verharding maakt 
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de barrière voor mens en dier alleen 
maar groter. Een alternatieve oplossing 
is het laten ontwikkelen van een breed 
voorland voor de dijk die kan meegroeien 
met de zeespiegelstijging. De van nature 
optredende opslibbing kan hierbij een 
handje geholpen worden, waardoor 
een groter areaal buitendijkse, droge 
kwelders ontstaat die naast een functie 
als zeewering ook zeer interessant 
voor natuur en extensieve vormen van 
recreatie kan zijn. Grote delen van de 
waddenkust in Fryslân en Groningen 
lijken voor deze vorm van kustversterking 
geschikt, waarmee de biodiversiteit van 
het totale waddengebied aanzienlijk kan 
worden vergroot. De ruimte om dit te doen 
en de traditie van innovatie zijn aan de 
waddenkust aanwezig.

De waddenkust als toegankelijke en 
gastvrije kust
Er zijn weinig gastvrije en beschutte 
plekken aan de Friese waddenkust. Als die 
plekken er al zijn is het vaak moeilijk om 
er te komen. In de huidige situatie liggen 

er al wel wandel- en fietspaden in het 
gebied, maar vaak zijn ze niet compleet, 
liggen ze niet op de juiste plek of zijn 
ze niet aantrekkelijk. Dit geldt ook voor 
het waternetwerk. Juist op de grens van 
zee en land, in de kustschil, zijn er veel 
ontbrekende schakels. Naast deze ‘missing 
links’ ontbreekt het aan bestemmingen 
en recreatieve voorzieningen op de rand 
van het land. Voorzichtigheid bij de 
ontwikkeling van die bestemmingen is 
wel geboden. De ontwikkelingen aan de 
Duitse waddenkust, in ost-Friesland, 
met grootschalige en om aandacht 
schreeuwende voorzieningen, laten zien 
dat je ook makkelijk ‘het kind met het 
badwater kan weggooien’. De uitdaging 
is om bestemmingen te ontwikkelen 
die passen bij de eigenheid van de plek; 
plekken van geborgenheid in contrast 
met het weidse landschap eromheen. 
Door deze plekken aan weerszijden van 
de dijk te ontwikkelen wordt de barrière 
van de Seedyk geslecht. Een aansprekend 
voorbeeld hiervan is het ‘dobbekamperen’. 
De huidige dobbes voor de kust van 

Fryslân zijn hoogwatervluchtplaats en 
zoetwatervoorraad voor het vee in het 
zomerhalfjaar. Door aan de bestaande 
dobbes een nieuwe generatie dobbes toe te 
voegen, met daarbinnen een recreatieve 
functie wordt de belevingswaarde van 
het kwetsbare buitendijkse gebied enorm 
vergroot, zonder de ruimte zelf te verstoren. 

De waddenkust als innovatieve 
voedselkust 
Voedselproductie is van oudsher een 
belangrijke functie van het gebied. Het 
landschap achter de dijk is een kwalitatief 
hoogwaardig landbouwproductiegebied. 
De natuurlijke omstandigheden zijn hier 
vanwege de bodemsamenstelling, licht 
en klimaat bijzonder geschikt gebleken 
voor de productie van gewassen als (poot- 
en consumptie) aardappelen, graan en 
bieten. De waddenkust is met recht de 
voedselkust van Nederland te noemen. 

Een goede waterhuishouding is van 
levensbelang voor de agrarische sector 
in het gebied. om het gebied ook in de 
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Toyota Corolla

It is smoarhyt en yn de fierte trillet de lucht boppe it 
asfalt. We ride op de ofslútdyk, yn ús blauwe Toyota 
Corolla stationwagon, boujier 1999. De auto hat gjin 
airco mar arko: ‘alle raampjes kunnen open’. In âlde grap 
fan sunige minsken. It swit rint ús by alles del.
us auto is ien fan de lilkste auto’s dy’t ik ken. Buorman 
Automan hie ús daliks al ferteld dat fan dit type auto 
mar inkele tûzenen út it fabryk rôle binne. Soest tinke: 
in collector’s item. Mar nee, gewoan ‘net sa courant’. 
Fan foaren liket it noch wat, mei dy sympatike, rûne 
corolla-lampkes en in gril as in laitsjende fisk. Mar de 
achterein is der sa knoffelich oanplakt, as hiene dy 
Japanners te let betocht dat der ek noch in kofferbak by 
moast. Dus hat er in platte kont, gjin figuer eins. En dan 
is it ek noch in hiel leech model. Komst der amper út, ast 
langer bist as ien tachtich. Ekstraatsje: hy stjonkt nei 
twaddehânsk reek en wiete hûn. 
Mar yn de leafde giet it nei ferrin fan tiid om 
belangrikere saken. us auto docht it altyd. Hy hat trije 
ton op ’e teller en is noch net tenein. oplûke docht er 
as in âld man, mar as er ien kear syn favorite tempo 
helle hat, in krappe 100, kin er ivich trochride nei de 
hoarizon. 
Ik wol wol hurder, op de ofslútdyk meist 130, mar 
dan begjint er te protestearjen. Hy raast, skoddet 
en hinget yn ’e kont. Wy wurde faak ynhelle, troch 
gruttere, skjinnere en stillere auto’s. Minsken sjogge wat 
begrutsjend oerside, mar dat duorret dus noait lang.
Ik lit ’m dan mar bekomme yn syn eigen ritme. 
Gromjend fan genot bringt er ús feilich teplak op 
de camping oan see. Dêr draaie wy (it moat mei twa 
hannen) de rútsjes wer ticht en klimme wy stiif nei 
bûten, krimmenearjend oer dy âlde stjonkbak.
Mar as ik letter wer op it parkearplak kom, sjoch ik 
him al fan fierren stean, tusken al dy SuV’s en MPV’s. 
Paublau, altyd laitsjend. As in âlderwetsk statement 
tsjinoer de nije boargermansauto’s, dy’t meastentiids nei 
in pear jier oan de kant set wurde foar in oaren. us auto 
hellet net ien yn, mar hy is de boargerlikheid ál foarby. 

De gemeenschappelijke vraag

Zondagavond 18 augustus was Johan Simons zomergast. 
In een van zijn betogen plaatste hij kunst bóven de 
cultuur, de maatschappij. ook maakte hij een duidelijk 
onderscheid tussen kunst en cultuur, zonder daar 
overigens een waardeoordeel aan te koppelen.
Er bekroop mij een onrustig gevoel. Is dat niet juist de 
discussie die we de afgelopen jaren voeren? 
Door het onderscheid en een aparte positie voor de 
kunsten te claimen groeit de kloof tussen economie, 
maatschappij en cultuur. Het onderscheid staat een 
dialoog tussen disciplines en sectoren in de weg. 
De trend in denken over maatschappelijke, culturele 
en economische ontwikkeling is ook niet een van het 
onderscheid, maar van het samenwerken, van onderop 
en Do It Yourself/Do It Together. Vanuit waarden 
worden maatschappelijke vraagstukken benaderd om tot 
maatschappelijke en culturele innovatie te komen.
Aan de andere kant bezuinigt de overheid op cultuur. 
Instellingen doen alles om het hoofd boven water te 
houden; cultuurbeleid en -financiering is nog steeds 
disciplinegericht, dus instellingen zullen zich ook 
disciplinegericht opstellen. 
De economische sector stelt nog steeds de eigen finan-
ciële belangen centraal en niet de gemeenschappelijke 
vraag, bijvoorbeeld een duurzame ontwikkeling. 
Daarmee houden we met z’n allen de scheiding tussen 
disciplines en sectoren in stand.
Het kan wel. Projecten worden vaker vanuit de samen-
werking en gemeenschappelijke doelen opgezet en 
uitgevoerd. De ontwikkeling van Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad bijvoorbeeld. Een festival als Welcome to 
the Village dat in juli in de Groene Ster plaatsvond. Een 
kleinschalig, duurzaam en interdisciplinair evenement, 
waarbij genieten van cultuur en bewustwording hand 
in hand gaan, is door geestverwanten uit overheid, 
culturele en maatschappelijke organisaties ontwikkeld.
De kern is duidelijk: willen we echt samenwerken, 
dan zullen alle partijen, organisaties en overheden de 
eigen belangen los moeten laten en op zoek moeten 
gaan naar gemeenschappelijke en relevante vragen 
van de maatschappij van nu en daarvoor oplossingen 
ontwikkelen. Dat mag ook onafhankelijk, maar altijd 
vanuit de dialoog. 

toekomst, op korte en middellange termijn 
geschikt te houden voor voedselproductie 
zullen binnendijks maatregelen in 
het watersysteem noodzakelijk zijn. 
De aanvoer van voldoende schoon en 
zoet water is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Dit betekent een robuuster 
systeem van berging en zoetwateraanvoer 
en -afvoer met bredere watergangen 
en bijvoorbeeld natuurlijke oevers. 
Bij de afvoerpunten/gemalen zijn er 
mogelijkheden om tot een zoet/zout 
gradiënt te komen passend in de visie 
op een bredere en robuustere kust. 
op de langere termijn kan het gebied 
zich profileren als proeftuin voor zilte 
teelten. Verzilting is een wereldwijd 
vraagstuk. Door nu al energie te steken 
in de ontwikkeling van zilte teelten kan 
op termijn een belangrijk exportproduct 
ontstaan. Juist in de omgeving van de 
nieuwe gemalen met bijbehorende zoet/
zout gradiënten lijken kansen te liggen om 
een begin te maken met de ontwikkeling 
van aanliggende zilte teelten.

Holwerd aan Zee
In de uitwerking Holwerd aan Zee komen 
de drie verhaallijnen op een prikkelende 
manier bij elkaar. oorspronkelijk lag 

noten

1 ‘ Waddenland aan Zee, de Nederlandse 

waddenkust ontwaakt’ met de bijlage 

‘Verstild getij, een atlas van de Nederlandse 

waddenkust’, Atelier Fryslân, Leeuwarden, 

juli 2012, op aanvraag van het RCW 

(Regiecollege voor het Waddengebied).

2 ‘ Frieslands verleden, De Friezen en hun 

geschiedenis in vijftig verhalen, Bornmeer, 

Leeuwarden 2008.

3 ‘ Derde toets primaire waterkeringen’, 

Ministerie van Infrastructuur  

en Milieu, november 2011.

Holwerd aan de kust. Hotel ‘t Amelander 
Veerhuis herinnert daar nog aan. Door een 
reeks van aandijkingen is het terpdorp 
Holwerd losgeraakt van de kustlijn. Per 
jaar passeren 450.000 mensen Holwerd op 
weg naar de boot naar Ameland. Holwerd 
heeft daar niets aan, het hotel in het 
centrum staat te koop. 

Het voorstel is om Holwerd weer een 
belangrijke schakel te laten worden 
tussen het Friese boezemsysteem en de 
Waddenzee. De waterverbinding ligt 
er al vrijwel helemaal. De Holwerter 
Feart is een prachtige aftakking van 
de Dokkummer Ee, die nu bloedeloos 
doodloopt in Holwerd. Door de opvaart 
door te trekken tot aan de Waddenzee 
kunnen binnenwater en buitenwater weer 
met elkaar verbonden worden. Een gemaal 
met sluis biedt kansen voor landbouw, 
recreatie en ecologie. Nieuwe vaarroutes 
ontstaan er in aansluiting op de 
Noordelijke Elfstedenvaarroute, Ameland, 
het Súd-Ie project en het Lauwersmeer.
De verbrede Holwerter Feart met 
natuuroevers en wandelpad is een 
belangrijk onderdeel geworden van een 
nieuw robuust zoet watersysteem voor de 
landbouw. Een groot meer geeft Holwerd 

weer een gezicht aan het water, een vizier 
op de Waddenzee en vormt een gastvrije 
poort tot het unesco werelderfgoed. De 
Friese waddenkust is daarmee niet langer 
het gebied achter doodlopende wegen en 
vaarten, maar intermediair geworden 
tussen de Waddenzee en de Friese meren. 
De Friese waddenkust is ontwaakt. 

Peter de Ruyter is landschapsarchitect en 
voormalig leider Atelier Fryslân.


