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BEHEERPLAN SCHIERMONNIKOOG EN BEHEERPLAN WADDENZEE 

 

Ingediend door kiesvereniging Schiermonnikoogs Belang, Schiermonnikoog 

 

De zienswijze betreft het baggeren van de Jachthaven van Schiermonnikoog en verwant 

daarmee het Baggerdepot beiden aan de Oude Veerdam te Schiermonnikoog. 

 

Ten tijde van de voorlichtingsavond over de beheerplannen Natura 2000 op 

Schiermonnikoog in december 2015, stond het baggeren van de Jachthaven in de lijst van 

historisch medegebruik in de bijlage van het beheerplan Schiermonnikoog. In het plan dat nu 

ter inzage ligt is het verplaatst naar het beheerplan Waddenzee. Er is niet aangegeven wat 

de reden van deze verplaatsing is. Dat zou moeten omdat de voorlichting op basis van het 

eerste plan is gedaan. Tot onze grote verbazing is het instandhouden  van het baggerdepot 

aan de Oude veerdam opgenomen in de lijst van historisch medegebruik in het beheerplan 

Schiermonnikoog. Dit zou betekenen dat het plan wel toestaat dat de haven gebaggerd 

wordt en het depot weer gevuld. Geen echte oplossing omdat het legen van het depot ook 

een zeer kostbare zaak is. 

Los daarvan zijn wij van mening dat het baggeren van de jachthaven wel degelijk thuis hoort 

in het beheerplan Schiermonnikoog en in de lijst van historisch medegebruik. Wellicht in 

beiden, al of niet met verwijzing naar elkaar. Die mening stoelt op het volgende. Een deel 

van het historisch medegebruik is economisch van grote betekenis.  

Nu is het baggeren op zich niet verboden door de beheerplannen maar door  Natura-2000 

zodanig gewijzigd, dat het slib naar diep water, d.w.z. naar de vaargeul dient te worden 

afgevoerd. Dit is financieel onhaalbaar.  In de historie van Schiermonnikoog werd de haven 

aan de Oude Veerdam gebaggerd waarbij het slib uit de haven aan de oostzijde van de 

haven werd verspreid, dat is de feitelijke inhoud van het historisch medegebruik. Nu wordt 

in de lijst aangegeven dat het slib naar het Gat van Schiermonnikoog moet worden 

getransporteerd een ongemeen kostbare zaak.  

Financieel niet meer in staat zijn de jachthaven van Schiermonnikoog te baggeren betekent 

een fors verlies aan opbrengsten en arbeidsplaatsen op het eiland. Het bijgevoegde 

Arcadisrapport spreekt, afhankelijk van de verschillende scenario’s  van 6 ton tot 1,3 miljoen 

en 7 tot 15 arbeidsplaatsen. 

Daarom zouden wij het terecht vinden dat in de beheerplannen Schiermonnikoog en 

Waddenzee ruimte wordt gemaakt om de jachthaven zo te baggeren zoals dit van oudsher 

werd gedaan. 

Ter versterking van ons standpunt willen wij het volgende aanvoeren: 

- Op diverse andere plaatsen in het Waddengebied wordt ruimte gegeven aan 

ontwikkelingen die van sociaaleconomische betekenis zijn, de voorbeelden hoef ik u niet te 

noemen. 

- De kleine gemeenschap Schiermonnikoog heeft te maken met ernstige krimp met gevolg 

dat de plaatselijke voorzieningen onder druk staan. Dit maakt het van groot belang dat 

omzet en werkgelegenheid behouden blijft, liever nog toeneemt. 

- De Natura 2000 plannen hebben de achtergrond dat er duidelijkheid komt in de verhouding 

natuur en bedrijvigheid en geenszins tot doel om de plaatselijk economie te fnuiken. 

- Het slib uit de haven dat vanouds aan de oostzijde van de haven op het wad terecht kwam 

kan op tweeërlei wijze worden benut. Ten eerste voor de aanleg of het ontstaan van een 



hoogwatervluchtplaats dan wel kweldergebied zoals daar nu al een begin aanwezig is door 

het baggeren in het verleden. 

Ten tweede heeft het ontstaan van een kwelder aan de voet van de dijk een beschermende 

werking voor deze waterkering tijdens hoge tijen en harde wind.  

 

Om deze redenen willen wij er voor pleiten dat de wijze van baggeren zoals die gebruikelijk 

was weer mogelijk wordt en dat er ruimte in de beheerplannen komt voor het maken van 

een plan voor kweldervorming.  Met dien verstande dat de kosten van zo’n plan niet 

gedragen kunnen worden door de gemeente Schiermonnikoog maar voor rekening van het 

natuurherstelplan komen.  

 

Een alternatief in een geheel andere vorm, ter compensatie van het eventueel beëindigen 

van het baggeren van de jachthaven is gelegen in het feit dat in het beheerplan Waddenzee 

de jachthaven is aangemerkt als baggervak. Het opnemen van dit vak in de aanbesteding van 

een groter geheel aan baggerwerken in de Waddenzee zou een alternatieve  oplossing 

kunnen bieden. 

 

Ten slotte zouden wij op willen wijzen dat het draagvlak voor natuurbehoud in het 

Waddengebied en met name op de eilanden uitermate versterkt zou worden als er meer 

oog zou zijn voor de sociaal economische belangen van de eilander gemeenschap. De 

jachthaven op Schiermonnikoog is hier een uitermate goed voorbeeld van. 

 

Kiesvereniging Schiermonnikoogs Belang (sinds 1927) 

Namens het bestuur, 

L.J.Wiersema, voorzitter 

 

PS: Deze zienswijze kwam tot stand met medewerking en instemming van Stichting de Oude 

Veerdam en watersportvereninging “Lytje Pole” 

 

 

 

 


