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In West-Zeeuws-Vlaanderen is de aanleg van
het project Waterdunen in zijn eindfase. Dit
natuur-en recreatieproject is in 2004 geïniti-
eerd door Het Zeeuwse Landschap. De
inspiratie voor het plan kwam voort uit het
feit dat de kustzone westelijk van Breskens
al lang bekend staat als een fantastisch
gebied om in het voorjaar trekvogels (meer
dan 250 soorten) te spotten, en vanuit de
ervaring dat het mondingsgebied van de
Westerschelde belangrijk is als broedgebied
voor kustvogels. Het door Gedeputeerde
Staten van Zeeland in 2004 vastgestelde
gebiedsplan voor West-Zeeuws-Vlaanderen
bood het juiste raamwerk voor Waterdunen.
Het gebiedsplan rust op twee pijlers, ontwik-
keling van de streekeconomie en gelijktijdige
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Het plan Waterdunen
zoals door Het Zeeuwse Landschap was ontwikkeld, omvatte een uitge-
strekte zoute natuurkern die nauw verbonden was met recreatieve ont-
wikkeling en al geplande duinverbreding ten behoeve van de kustveilig-
heid. De Provincie Zeeland zag Waterdunen als een waardevolle invul-
ling van het gebiedsplan en heeft vervolgens de regie opgepakt, het plan
verder uitgewerkt en de uitvoering in beweging gezet. En dat is in Zee-

land bepaald niet zonder maatschappelijke
en politieke discussies gegaan! 
Waterdunen wordt (nadat het getijdewater
wordt toegelaten) een estuarien gebied met
een gedempt getij van ca. 1,30 meter. Het
zeewater stroomt met vloed door een drietal
grote inlaatkokers het gebied in. Ongeveer
175 hectare staat onder invloed van het getij,
de overige circa 175 hectare ligt buiten
bereik van het getij en bestaat uit goed ont-
sloten recreatienatuur, duingebied en een
bungalowpark, camping en hotel. In het hart
van de getijdenatuur ligt een groep eilan-
den, afgedekt met een schelpenlaag, waar
Visdieven, Grote sterns, Dwergsterns en
andere kustvogels naar verwachting een uit-
stekende broedlocatie zullen vinden. Via een

vertakt geulensysteem dringt het getijdewater overal het gebied in.
Ondiep water, slikken en schorren zullen fourageer- en rustgebieden zijn
voor vele andere soorten. Wij verwachten dat Waterdunen een belang-
rijke en broodnodige versterking van de natuurwaarden van de Wester-
schelde zal betekenen; als toekomstig beheerder van de natuur in Water-
dunen zal Het Zeeuwse Landschap daar in ieder geval op inzetten.

Marten Hemminga, Directeur Stichting Het Zeeuwse Landschap

De Otter (Lutra lutra) is een aansprekend water-
dier dat perfect bij de waterrijke Provincie Frys-
lân past. In 1988 werd in Fryslân de laatste
Otter doodgereden. In 2002 werd het dier
geherintroduceerd. Ondertussen gaat het
goed met de Friese otterpopulatie.
Maar er is geen reden om achterover te
leunen. De realisatie van verbindingen
tussen natuurgebieden hapert en het ver-
keer is nog altijd een groot risico. Er ver-
drinken Otters in onbeschermde visfuiken
en de genetische basis is nog (te) smal. 
Als moderne natuurvereniging met veel
kennis en ervaring, een grote achterban èn
een groot netwerk ziet It Fryske Gea een rol
voor zichzelf weggelegd bij het verder helpen van
de Otter. It Fryske Gea kan bijvoorbeeld snel initia-
tieven opstarten, partijen gefundeerd aanspreken
op hun verantwoordelijkheid, lopende processen
een zetje in de goede richting geven en bij stagne-
rende processen een breekijzerfunctie vervullen. 
Om meer samenhang aan te brengen in alle inspanningen heeft It Fryske
Gea een Otterprogramma opgesteld, dat vijf thema’s kent: Verbindingen,

voorzieningen, beheer, onderzoek & educatie en
herintroductie. 
Voor het programma hebben inmiddels twee
particuliere fondsen een structurele jaar-
lijkse bijdrage toegezegd. Hierdoor is een
stukje speelruimte ontstaan om daad-
krachtiger te onderhandelen. En dat 
sorteert effect!
Eind november is, als plus op een pro-
ject van de Provincie, een droge duiker
geplaatst in de Westerdyk, betaald uit 
het Fryske Gea-Otterfonds. De Gemeente

Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea financier-
den samen het raster en twee duikers bij 

een nieuwe brug in de Ottemawei. Met de
Gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân 

is It Fryske Gea in overleg over een droge duiker bij
De Veenhoop. Ook wordt met Wetterskip en Provincie
overlegd over een oplossing voor het fuikenprobleem.
Verder ondersteunt It Fryske Gea de Stichting Otter-
opvangcentrum de Rietnymf in Munnekeburen, waar 
momenteel twee weesotters in opvang zitten. 
Sietske Rintjema, Specialist Natuurkwaliteit en Beheer
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