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Verkenning van kwelderontwikkeling bij Stryp en de Ans op Ter-
schelling 

 
“Het land wordt hier door een hoogen dijk beschermd en de buiten-
dijkse aanslibbingen staan in rijken bloei”. 
 
Uit: Onkruid, botanische wandelingen, door F.W. van Eeden, 1885. 

 
 
Inleiding 
Tijdens bijeenkomsten in het kader van de Gebiedsontwikkeling Terschelling kwam bij de 
betrokken bewoners van het eiland o.a. de wens naar voren om een of meer kwelders 
onder de dijk te herstellen. Deze wens was aanleiding voor de gemeente Terschelling, 
Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en DLG om een verkenning te laten uitvoeren naar 
de mogelijkheden van kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk. Het resultaat 
van deze verkenning is vastgelegd in het Alterra-rapport 2172: J.M. van Loon Steensma, 
2011, Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk; een verkenning naar kansen, 
beperkingen en vragen rond kweldervorming langs de Waddendijk e.o. van Terschelling. 
 
Als vervolg op dit onderzoek heeft de gemeente Terschelling aan Programmabureau Rijke 
Waddenzee gevraagd om het proces verder te begeleiden. Het programma Rijke Wad-
denzee richt zich op een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied en zoekt oplos-
singen voor vraagstukken en knelpunten. Aan Dienst Landelijk Gebied (DLG) te Leeuwar-
den is opdracht gegeven het project daadwerkelijk met de bewoners en voor de bewo-
ners te helpen realiseren. Het is daarbij de bedoeling dat een evenwicht wordt gevonden 
tussen cultuur, natuur en economie.  
 

 
Beeld van de Stryper kwelder vanaf de dijk (kijkrichting is naar het oosten) 

 
Het uiteindelijke resultaat zal bestaan uit een concreet inrichtingsplan, inclusief uitwer-
king van het ontwerp met een overzicht van de maatregelen en een (indicatief) overzicht 
van kosten en financiers.  
Het inrichtingsplan omvat een nadere uitwerking van de (technische) mogelijkheden van 
kweldervorming en een onderbouwde keuze van een “voorkeursvariant”. 
Deze voorkeursvariant zal worden vertaald in een ruimtelijk ontwerp en proces, waarbij 
met name ecologische en culturele doelen op elkaar afgestemd zullen worden. Bij de uit-
werking van het ontwerp en het proces wordt Oerol betrokken voor een integrale visie 
van “landschapskunst” en natuurontwikkeling. 
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Uitwerking van het plan omvat tevens een inventarisatie van financieringsmogelijkheden. 
Bij bestuurlijke vaststelling worden afspraken gemaakt over de toedeling van de kosten.    
 
In het inrichtingsplan zal ook de beheerfase aan de orde komen. Hierbij wordt nadrukke-
lijk gezocht naar de rol die de lokale bevolking kan invullen.    
 
De volgende deelresultaten zijn hiervoor nodig: 

• Een analyse van de lokale omstandigheden voor kweldervorming 
• Een afweging van de technische varianten van kweldervorming inclusief keuze 

voorkeursvariant 
• Ruimtelijk ontwerp 
• Kostenraming 
• (Intentie-)overeenkomst financiering 

 
Na bestuurlijke goedkeuring is het plan gereed voor een aanvraag Waddenfonds en het 
opstellen van bestek/aanbesteding. 
 
Het plan bevat tevens een voorstel voor de organisatie na 1-1-2013 en nadere afspraken 
over beheer en monitoring. 
 
In eerste instantie is op aangeven van de betrokken eilanders gekozen voor een verken-
ning van herstel van de kwelders bij Stryp (ten zuiden van het dorp Midsland). Deze ver-
kenning en persoonlijke contacten hebben ertoe geleid dat de aandacht in het project 
ook uitgaat naar (voormalige) kwelder de Ans, onder Lies. 
 
Deze notitie is een verkenning van gegevens en mogelijkheden. Het is bedoeld als eerste 
aanzet voor onderlinge uitwisseling van informatie, verhalen, kennis en ideeën met de 
betrokkenen. Uiteindelijk moet het plan in samenspraak met de betrokken personen ver-
der gestalte krijgen. Zowel het ontwikkelen van een plan, als de wording van een kwel-
der zijn processen met een zekere golfbeweging.  
 

 
Overzichtskaart van deel van Terschelling met de ligging van de Stryper kwelder en de Ans. 
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Ligging en korte kenschets 
De Stryper kwelder is een klein restant van een buitendijkse kwelder in de luwte van de 
zeedijk bij de Stryper polder, of de polder het Nieuwland en het buurtschap Stryp 
(Seeryp). Het gebiedje bestaat uit grillig gevormde percelen die gescheiden zijn door 
grotendeels vol geslibde sloten en greppels.  
In de vegetatie domineert Stomp kweldergras het gedeelte tussen de dijk van de Stryper 
polder en de noord-zuid lopende slenk. Dit gedeelte van de kwelder wordt onbedoeld 
door schapen vanaf de dijk begraasd. Plaatselijk komt ook zeekraal en schorrenkruid 
voor. In het midden van het gebied groeit ook zulte, of zeeaster. Oostelijk van de slenk 
liggen perceelresten die niet begraasd worden. De vegetatie wordt hier gedomineerd 
door gewone zoutmelde en Engels slijkgras, maar er zijn ook plekken met een vegetatie 
van lamsoor. (informatie Piet Zumkehr en eigen waarneming, 2012) 
De slenk in het midden is een overblijfsel van de vroegere uitwatering bij de in 1948 op-
geheven sluis van Stryp. 
 
De oostelijke rand, tegen de dijk is een hoogwatervluchtplaats (HVP). Deze HVP is de 
belangrijkste van het poldergebied van Terschelling en functioneert zolang het kweldertje 
niet geheel overstroomt. Het aantal vogels op de HVP kan bijzonder groot zijn, afhanke-
lijk van de tijd van het jaar. Het gaat vooral om grote aantallen van wulp, rosse grutto, 
kanoet, bonte strandloper en scholekster. Daarnaast in kleiner aantal tureluur, groen-
pootruiter, zwarte ruiter en steenloper. Het kweldertje is van betekenis als rust- en foe-
rageergebied voor lepelaars en rotganzen. De slikkige buitenranden van het kweldertje 
zijn een foerageergebied voor bergeend, in de winterperiode ook voor smient en pijl-
staart. (informatie Piet Zumkehr en eigen waarnemingen) 
 
De Ans ligt verder oostwaarts aan de dijkvoet tussen het Formerumer wiel en de Liesin-
gersluis. Het gebiedje wordt geheel omgeven door een basalten dam met strekdamme-
tjes daar weer loodrecht op. De kwelder zelf is tegenwoordig onbegroeid en bedekt met 
een slappe laag slik van plm. 30 cm dik. Tot in de 70er jaren graasden op de Ans geiten 
en was het bij de eilanders een geliefd doel voor een zomerse picknick. 
 

 
Met Japanse oesters begroeide dam voor de Ans 

 
Natura 2000 
De kwelder van Stryp maakt, samen met het hele waddengebied vanaf de zeedijk van 
Terschelling, deel uit van het Natura 2000 gebied Waddenzee.  
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Uit het aanwijzingsbesluit zijn de volgende Natura 2000 doelstellingen voor het kwelder-
ontwikkelingsplan bij Stryp relevant: 
Ten eerste verwijzen 2 kernopgaven naar het belang van herstel van kwelders zoals die 
onder de dijk van Terschelling. - 
1.11 Rust- en foerageergebieden  

- Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedvogels zoals voor 
bonte strandloper A149, rosse grutto A157, scholekster A130, kanoet A143, steenloper 
A169 en eider A063 [ …]. 

1.16 Diversiteit schorren en kwelders  

- Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van schorren en zilte graslanden (buitendijks) 
H1330_A met alle successiestadia, zoet-zout overgangen, verscheidenheid in substraat 
en getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats. 

 
Voor de volgende habitattypen geldt een instandhoudingsdoelstelling. – 

• H1140 Bij eb droogvallende Slik- en zandplaten (getijdengebied) 
• H1310  (A) Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal); (B) Zilte pionierbegroeiingen 

(zeevetmuur) 
• H1320 Slijkgrasvelden 
• H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 

 
Voor al deze habitattypen moet de oppervlakte behouden blijven. Voor H1140 en H1330A 
moet de kwaliteit worden verbeterd. 
 
Op het ogenblik behoren alle bij eb droogvallende gronden onder de zeedijk van Ter-
schelling tot het habitattype H1140 Slik en zandplaten. Het kweldertje bij Stryp bestaat 
grotendeels uit het habitattype H1330A Schorren en zilte graslanden en voor klein deel 
uit H1320 Slijkgrasvelden en H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal). 
 
Vertaald naar Natura 2000 zou het kwelderontwikkelingsproject op basis van de kernop-
gaven enig recht van bestaan kunnen hebben. De instandhoudingsdoelstellingen echter, 
bieden die ruimte niet direct. Er mag geen oppervlakte van H1140 verloren gaan. Het-
zelfde geldt voor de kwelders. Gelet op de afslag die heeft plaatsgevonden zou behoud 
van de oppervlakte enige beschermingsmaatregelen rechtvaardigen in het kader van Na-
tura 2000. Wanneer de uitvoering van het kwelderproject ook nog tot verbetering van de 
kwaliteit van zowel H1140 Slik en zandplaten en H1330A Schorren en zilte graslanden 
zou leiden lijkt dit ideaal. 
 
Hoe dan ook kan de uitvoering van het kwelderontwikkelingsproject alleen plaatsvinden 
na goedkeuring van het bevoegd gezag. Binnen het Natura 2000 beheerplan voor de 
Waddenzee dat nog in ontwikkeling is, wordt ruimte gezocht voor ontwikkeling.  
 
Doelstelling 
Voor het herstel van de kwelders bij Stryp en de Ans kunnen de volgende doelen per 
thema worden geformuleerd: 
 
1 Cultuur 
Historie -  Herstel historische kwelders aan de voet van de Waddendijk 

op Terschelling. De kwelders voor de Waddendijk van Ter-
schelling zijn lange tijd gebruikt voor beweiding en het oog-
sten van hooi en ze vertegenwoordigen daarom een cultuur-
historische waarde. 

Sociaal cultureel –  Samen met bewoners, bezoekers en organisaties ontwikkelen 
en uitvoeren van een beeldend groeiproces dat geleidelijk tot 
kweldervorming leidt. 

 In gang zetten van een project dat weer nieuwe bezoekers van 
over de wereld aantrekt. 
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Kustveiligheid -  Kwelders bieden mogelijk enige bescherming tegen de ver-
wachte zeespiegelstijging. Daarbij moet niet gedacht worden 
aan golfbreking van supergolven, maar aan geleidelijk mee-
groeien met de veranderende omstandigheden. 

 
2 Natuur 
Algemeen - Kwelders dragen bij aan de variatie in de Waddenzee. 
Vogels –  Alternatieve (of extra) broedgelegenheid voor weidevogels uit 

Terschellinger polder en voor vogels van de (elders verruigen-
de) kwelders.  

 Vergroten hoogwatervluchtplaats (HVP).  
 Foerageergebied voor o.a. weidevogels, graslandvogels, wad-

vogels. 
Landschap / ecologie –  Verjonging van kwelders (de behoefte is aangegeven in pro-

ject randen van de waddenzee).  
 Verzachten van de scherpe overgang van wad (H1140 Slik en 

zandplaten) naar basalt – asfalt- dijk door middel van een 
gradiënt van kwelders (H1310 Zilte pionierbegroeiingen en 
H1330 schorren en zilte graslanden). Dit is ook een project in 
het cluster Randen van het Wad uit het Programma naar een 
rijke Waddenzee.  

Natura 2000 –  Ontwikkeling van habitattypen H1310 Zilte pionierbegroeiin-
gen en H1330 schorren en zilte graslanden 

 
3 Economie 
Recreatie / educatie –  De kwelders onder de dijk zijn voor eilandbewoners en toeris-

ten makkelijk te bereiken en te aanschouwen. Goed te over-
zien vanaf de dijk. Een mooie plek om te rusten en te ont-
spannen. 

 Bieden van zicht op kwelder als landschap, als proces van 
landaanwas, in tijd (getijden, seizoenen, jaren) en ruimte 
(vorm, schoonheid, ..). 

 Mogelijk trekt het project nieuwe bezoekers van over de we-
reld aan. Deze mensen overnachten, consumeren en maken 
gebruik van diensten op het eiland. 

Landbouw -  Van oudsher werden de vruchtbare kwelders gebruikt om vee 
te weiden. Dat kan na verloop van tijd ook weer tot de moge-
lijkheden gaan horen. 

Visserij -  Kwelders worden niet gebruikt voor de visserij, maar de kre-
ken en prielen in de kwelders vormen een paaiplaats voor vis-
sen. Het is denkbaar dat nieuwe kwelders een rol kunnen krij-
gen in de kweek van schelpdieren of als een plek waar men 
(recreatief) schaaldieren zou mogen rapen. 
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Afweging van keuzes voor de locatie 
Van diverse kanten werd door eilandbewoners gemeld dat het Wad tussen Stryp en de 
Liesingersluis de laatste jaren weer opslibt en zich herstelt van de schade door de kok-
kelvisserij. Daarentegen is de Keag juist sinds 2000 sterk verzand. Het Wad in is in een 
strook onder de Keag stevig en zandig. De palen van de oude rijsdammen steken daar 
juist recent weer een stukje boven het oppervlak.  
 

 
Hoogwatervluchtplaats aan de oostkant van de Stryper kwelder 

 
Afgelopen tijd is, ongeveer 800 meter, onder de kust bij de Keag een bank van Japanse 
oesters ontstaan. Deze is flink uitgegroeid. Aan de noordkant van de oesterbank, is het 
Wad over ongeveer 100 meter zo’n 50 cm opgeslibd. Volgens verschillende mensen die 
het gebied goed kennen, is sindsdien ook het Wad in de omgeving inclusief de Ans weer 
aan het opslibben. Dit is volgens Joeri Lamers, boswachter bij Staatsbosbeheer en wad-
dengids, onder meer ook te merken aan het bodemleven in het Wad ter plekke. 
 

 
Dik opgeslibt Wad boven de oesterbank 
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In dit project zal ook de mogelijkheid voor herstel van de Ans worden verkend. Omdat 
zowel de eilanders enthousiast over de Ans van weleer vertellen wanneer ze over kwel-
derontwikkeling worden bevraagd en omdat de geschetste ontwikkelingen daar aanlei-
ding toe bieden. 
 

Kweldergebied bij Stryp 
Historie  
In de Middeleeuwen lag onder Terschelling een uitgebreid kweldergebied, dat als agrari-
sche grond werd gebruikt. De eerste plannen tot bedijking van de Stryper polder stam-
men al uit 1533. Toen in 1533 de plannen voor de eerste Stryper polder werden ge-
maakt, bleek echter op de kwelder in zee nog een oude dijkstaal te liggen. En in 1611 
verklaarden de Terschellingers dat de buitendijkse landen zoals de Kelders, de Sylhaal 
(Sehaal), de Kaag (Keag) en de Anles (Ans) vroeger ook binnendijks lagen, maar wegens 
de dijkbreuken door de eigenaren waren verlaten” (Zwaal, A.J., 1990. Terschellinger his-
torie, pagina 4.; Lees ook het mooie boekje “Ronde van Midsland” blz 69 tot 75). Na 
1533 wordt het gebied bedijkt door de Amsterdamse goudsmid Jan Claesz. Croock, en 
zijn nazaten Nicolaas en Jacob Pont. Zij gaven aan de Stryperpolder ook de naam Polder 
Het Nieuwe Land. Als gevolg van vele dijkdoorbraken wordt de poging tot bedijking in 
1688 gestaakt, waarna de dijk verviel tot een zomerkade. De grond kwam in eigendom 
van de kerk. 
 

 
De steile zuidrand van de Stryper kwelder duidt op afslag. 

 
Tijdens de stormvloed van 1825 verdween de bedijking geheel. De definitieve dijk is 
aangelegd in 1858. Daarmee werd de situatie van eeuwen eerder feitelijk hersteld. Dit 
betekent dus, dat het Stryper kweldertje niet pas vanaf 1858 in de luwte van de dijk ligt.  
Dat hier mogelijkheden tot landaanwinning lagen, werd onderkend door een heer Nauta. 
“Na de definitieve bedijking van de Stryperpolder in 1858 werden nog wel pogingen ge-
daan de afslag van de kwelders te keren en te laten omslaan in aangroei. Daartoe wer-
den in de scherpe bocht van de dijk ten oosten van de Stryperpolder landaanwinnings-
werken van palendammen en rijshout aangelegd door ene heer Nauta” (Zumkehr, P.J. 

et.al., 2010. Ronde van Midsland. Pag. 73). Hoe lang men er met landaanwinningswer-
ken bezig is gebleven is nog onduidelijk. De grootte van het vak is duidelijk te zien op de 
luchtfoto van de RAF uit 1944. De restanten van de buitenste palenrijen zijn nog zicht-
baar. Toch is het werk van Nauta nooit echt een succes geweest. De aanleg van de Af-
sluitdijk, met daaraan gekoppeld de verandering van de stromingen op het Wad, had een 
negatieve invloed op het kweldertje. Mogelijk droeg ook het opheffen van het sluisje bij 
Stryp tijdens de ruilverkaveling van 1948 aan de aftakeling. Waarschijnlijk is het kwel-
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dertje niet grotendeels verdwenen als gevolg van het stoppen van werkzaamheden aan 
de landaanwinningswerken, maar is men juist gestopt omdat het kweldertje geen succes 
was. (mededeling Piet Zumkehr, 2012) 
 
Aantekeningen bij de landkaarten en luchtfoto’s 
 

 
Topografische militaire kaart 1850 

 
• Op de topografische militaire kaart uit 1850 is de Stryper kwelder nog niet in 

beeld. Wel ligt buitendijks bij Seerijp een aanzienlijke kwelder van ongeveer 75 
hectare, het Nieuwland. De kwelders Sehaal (Sierhal op de kaart) en De Keag zijn 
aaneengesloten stroken vlak langs de dijk (20 ha). 

• Rond 1920 is op de zgn Bonnebladen te zien dat het Nieuwland is ingepolderd 
(eind 19e / begin 20ste eeuw) In de luwte van de dijk is een groene vlek waar-
schijnlijk bedoeld als kwelder. Hier loopt ook de afvoergeul van het Kolkje. Sehaal 
en Keag zijn nu van elkaar gescheiden. 

 

 
Historische kaart 1920 (Bonnebladen) 
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Luchtfoto van de RAF uit 1942 met veldnamen (uit boek Arjen Kok) 

 
• Op de luchtfoto RAF 1942 zijn de landaanwinningswerken van Stryp te zien. Vanaf 

de punt van het “Sûdoaststik” van de Polder het Nieuwland of Stryperpolder loopt 
een rijshouten dam recht naar het oosten. Deze dam loopt tot een stukje voor ’t 
Sehaal. Daar wordt de landaanwinning afgesloten door een noord – zuid lopende 
dam. Ongeveer vanaf het Fintje. Tussenin ligt een intensief stelsel van strekdam-
men en greppels. De veldnamen komen uit het boek van Arjen Kok.  

• Op luchtfoto’s uit 1996 (in vogelvlucht perspectief) van it Wetterskip zijn de om-
grenzende dammen nog wel goed te zien. Het patroon binnenin uit begin 20ste 
eeuw is niet meer zichtbaar. Wel is de kwelder van Stryp nog tot aan de dijk be-
groeid.  

• Ook in 2002 – 2003 is de kwelder nog helemaal begroeid. 
• Rond 2007 is te zien dat de strook langs de dijk aan de westrand verdwijnt. Lood-

recht op de dijk is een korte strekdam gemaakt. Sindsdien wordt de geul afgebo-
gen en slibt de kwelder langs de dijk weer op, volgens een aantal informanten. De 
zuidelijke en oostelijke rand van Stryp is nog steeds steil en slaat af. Vergeleken 
met de luchtfoto uit 2003 raakt de begroeiing aan de oostrand in 2011 verbrok-
keld, waardoor de samenhang in de kwelder zo langzamerhand verdwijnt.  

• Het onbegroeid raken van de rand onder de dijkvoet is een gevolg van de laatste 
dijkverzwaring. Daarbij is de dijkteen opgegraven voor het plaatsen van dijkste-
nen. De gegraven rand neigt sindsdien als een slenk te functioneren. Het ontstaan 
van een vegetatie wordt hier mede belemmerd doordat schapen vanaf de dijk hier 
oversteken naar delen van het kweldertje, en dus het gebied begrazen. De laatste 
dijkverzwaring, waarbij het werkpad aan de buitenzijde van de dijk is gelegd heeft 
ook schade toegebracht aan de andere kleine kwelderstukjes mede door het 
opengraven van de rand langs de dijkteen. Feitelijk zijn de laatste begroeide delen 
van sommige kweldertjes erdoor verloren gegaan. (mededeling Piet Zumkehr, 

2012).  
 
Al met al zijn de kweldertjes onder de dijk tot nu toe grotendeels verdwenen en wijst 
alles er op dat ook de resterende delen aan erosie onderhevig zijn. 
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Luchtfoto 2003  

 
Luchtfoto 2011 
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Hoogteligging 
Op de hoogtekaart is te zien dat het grootste deel van de kwelder op een niveau ligt van 
ongeveer 1 meter à 1.25 meter boven NAP. Het oostelijk deel ligt ongeveer 25 tot 50 
centimeter lager. 
 
 
 

 
 
 
Hoogtekaart Stryper kwelder en omgeving 
 

Legenda:  
Meters tov NAP 

 
 

 
Dit betekent dat het grootste deel bij gemiddeld hoog water droog blijft (zie gegevens 
waterstanden hieronder). Ook met springtij zal nog een aanzienlijk deel boven water uit-
komen. Komt de vloed hoger, dan zal de hele kwelder onder water verdwijnen. 
                
Gegevens waterstanden 
Gemiddeld hoogwater 0,82 m+ NAP; springtij 0,95 m+ NAP 
Hoge vloed 1.95 m+ NAP 
Middelzware stormvloed 3 m+ NAP 
 
Metingen 
Door Rijkswaterstaat zijn metingen langs 5 raaien tussen 1980 en 2010 geanalyseerd. De 
conclusies hier uit zijn:  

• De bodem van de wadplaat nabij Stryp ligt tussen de -0.5m en +0.3m NAP tot 
een straal van zo’n 1.2-1.5km vanaf de dijk. 

• Een vijftal profielen geven aan dat de wadplaat nabij Stryp zowel periodes van se-
dimentatie als erosie heeft meegemaakt in de laatste decennia. De bodemveran-
deringen verschillen lokaal.  
Over de laatste 40 jaar gezien is de bodem iets hoger komen te liggen maar de 
laatste 10-15 jaar is de bodem lager komen te liggen.  
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• De veranderingen in het westelijke deel zijn kleiner dan de nauwkeurigheid van de 
bodemkaarten. De conclusie hier uit is dat het westelijk deel een redelijk stabiel 
gebied is. In het meest oostelijke deel (ten oosten van profiel NZ3) heeft netto 
sedimentatie plaatsgevonden.   
(Door: Renske Terwisscha van Scheltinga, 2012, Rijkswaterstaat Noord-

Nederland.) 

 
Locatie bodemprofielen nabij Seeryp

Nauwkeurigheid bodemligging: 15cm op raai (NZ1, NZ2, NZ3) welke om de 200m liggen en 40cm in interpolatiegebied

kwelder

 
Kaart: Ligging van de raaien waarlangs is gemeten. 
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Grafieken: Meetreeksen bij Stryp en Sehaal. Verzameld en geïnterpreteerd door Renske Terwis-
scha van Scheltinga van Rijkswaterstaat Noord - Nederland, 2012. 

 
 

 
Figuur:  Positie van kwelders in het getijdenvenster en kwelderzonering. Het getijdenvenster ligt 

tussen het niveau van de laagste laagwaterstand en het niveau van de hoogste hoogwa-
terstand. In de Waddenzee ontwikkelen kwelders zich ruwweg vanaf het niveau van ge-
middeld hoogwater (GHW) tot een hoogte met een overstromingsfrequentie van vijf keer 
per jaar bij de bovengrens van de hoge kwelder (naar Erchinger 1995). In de figuur ge-
geven zonering staat model voor de zonering van vastelandkwelders in de Waddenzee. 

 
Bovenstaand schema illustreert de opbouw van een kwelder langs de dijk in de Wadden-
zee. Op basis van de hoogteligging van de Stryper kwelder en de gegeven gemiddelde 
waterstanden, mag bijna de gehele kwelder tot lage kwelder beschouwd worden. Dit 
komt ook goed overeen met het beeld van de vegetatie. Het gaat op de hoogtekaart dan 
om de categorie 1,01 meter tot 1,25 meter boven NAP in de legenda en om een deel van 
0,76 meter tot 1 meter NAP. Deze laatste zone gaat dan theoretisch gesproken over in 
de pionierzone met zeekraal en Engels slijkgras. Waarschijnlijk loopt deze zone door tot 
in de hoogteklasse 0,51 tot 0,75 meter NAP. In de praktijk gaat dit deels wel op voor het 
Engels slijkgras. De zeekraal lijkt zich op de Stryper kwelder wat hoger op te houden.  
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Zicht vanaf de dijk over de Ans in zuidwestelijke richting 

 

Kweldergebied bij de Ans 
Historie (landkaarten en luchtfoto’s) 
 

 
Topografisch militaire kaart 1850 

 
• In 1850 is De Ans een kwelder van ruim 10 hectare die, naar het zich laat aan-

zien, onbeschermd onder de dijk ligt.  
• In 1920 zijn de Keag en de Ans op kaart weergegeven met een oeververdediging. 
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Historische kaart 1920 (Bonnebladen) 
 

 
Luchtfoto uit 1942 van de RAF (uit boek Arjen Kok) 

 
• Op de luchtfoto uit 1942 is de Ans binnen de afdamming nog gedeeltelijk als be-

groeide kwelder herkenbaar.  
• Let ook op de vormen in de rechterbenedenhoek. Dit zijn constructies die door de 

eilander bevolking gemaakt werden voor de visserij met fuiken. De vissers plaats-
ten takkenschermen van wilgentenen in een V vorm. Wanneer de fuiken bij laag 
water werden gecontroleerd verzamelden de mensen onderweg mosselen. Die 
werden dan als versterking tegen het takkenscherm aangelegd. Op deze wijze 
ontstonden dammetjes van mosselen. 

• Diverse eilanders halen desgevraagd herinneringen op over zondagse en zomerse 
uitjes met de familie of vrienden naar de Ans. Er liepen geiten en er stond een 
schuurtje. Men ging er heen om te picknicken, zonnen, spelen en zwemmen. 

• In 1996 lijkt de kwelder op de luchtfoto nog grotendeels begroeid.  
• In 2002 – 2003 is dit niet meer het geval.  
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Luchtfoto de Keag en de Ans uit 2003 

 
Luchtfoto de Keag en de Ans uit 2011. De vlek beneden is de oesterbank. 
 

• Op het Wad is tussen 2003 en 2011 een oesterbank ontstaan. 
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Zicht over de oesterbank onder de Keag en de Ans 

 
Hoogteligging 
 

 
Hoogtekaart van de Keag en de Ans en omgeving 

 
Legenda:  
Meters tov NAP 

 
 

De Ans ligt helemaal rond de 50 centimeter beneden Nap. Dit betekent dat deze voorma-
lige kwelder elke vloed meer dan een meter onder water komt. De Keag ligt voor meer 
dan de helft rond de 20 centimeter boven NAP vervolgens loop het maaiveld in de rich-
ting van de dijk op tot ongeveer 1 meter boven NAP. Normaalgesproken zal de Keag bij 
hoogwater grotendeels overstromen.  
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Alhoewel in de analyse van Rijkswaterstaat door Renske Terwissche van Scheltinga is 
aangegeven dat in het deel dat ten oosten ligt van raai NZ3 een netto sedimentatie heeft 
plaatsgevonden, ligt dit deel van het wad nog altijd lager dan dat ten westen ervan. Op 
het oog is dat vanaf de dijk ook waarneembaar. Bij opkomend tij staat hier namelijk al 
gauw weer water, terwijl het tussen de Keag en de Stryper kwelder nog lang droog blijft. 
 

Verkenning van mogelijkheden 
 
Oppervlakten 

• Stryp – plm 6 ha. Begroeid oppervlak in 2011 plm 3 à 3,5 ha 
• Van hoek dijk bij Sûdoaststik tot aan punt dam Sehaal – plm 25 ha. 
• Van hoek dijk bij Sûdoaststik tot aan punt dam de Keag – plm 88 ha. 
• De Ans – plm 8 ha. Binnen de afdamming. 
• De Keag – plm 5 ha. Het deel dat meestal boven water blijft is een halve hectare. 

 
Aandachtspunten 

• Instandhoudingsdoelstelling N2000 Waddengebied laat nog niet toe dat H1140 
mag worden vervangen door een ander habitattype. In beheerplan Wadden zal 
naar verluid ruimte worden gegeven. Zie ook discussie ruime jas. 

• Afzet van slib bevorderen. Zandinvang voorkomen. Voldoende luwtewerking creë-
ren. Geul voor aan en afvoer van water. Open structuur voor afdammingen. 

• Geulvorming uit de dijk houden!! 
• In kleine stukjes opbouwen; vanuit de kwelder beginnen. Langjarig, langzaam 

proces. Advies van diverse informanten. 
• Of juist een dam of rif voor de kust aanleggen. Tussen de hoek van de dijk bij Sû-

doaststik en de  punt van de dam bij de Keag. Eventueel combineren met dam-
men tussen de Stryper kwelder en de Keag. 

• Onderzoek stromingspatronen. 
• Creatief proces met betrokkenen starten. 
• Integratie onderzoek, techniek en sociaal cultureel proces. 

 

 
Kunstmatige oesterriffen in Oosterschelde uit project “Building with nature” van Stichting Ecosha-
pe. Bron: www.watersnoodmuseum.nl 

 
Variaties op het thema 

• Rijshouten dammen in oude cultuurhistorisch patroon van voor 1940.  
• Rijsthouten dam in schuine of halfronde vorm evenwijdig met Stryp. Later parallel 

hieraan voortbouwen. Inspelen op stromingspatronen. 
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• Bio bouwers of building with nature: oesterrif aanleggen, of mosseldam. Vorm: als 
oude kwelderwerken, of schuin, half rond evenwijdig met Stryp dan wel stro-
mingspatronen volgend. Dit moet wel veel ruimer en wat verder uit de kust. 

• In de te maken werken kan bijvoorbeeld een verwijzing naar de historische, tradi-
tionele takkenschermen van de fuikenvisserij op Terschelling worden gemaakt. 

 
Richtinggevend advies 
Naar het zich laat aanzien heeft voor de Stryper kwelder een grote aanpak in een keer de 
voorkeur. Dit heeft te maken met de aanvraag uit het Waddenfonds. Een bijdrage uit dit 
fonds is eenmalig en is gebaseerd op een totaalplan. Bovendien lijkt de meest duurzame 
oplossing toch de bouw van een kunstmatig rif als aanzet voor de groei van een mossel 
of oesterbank. Deze breekt de golven, bevordert sedimentatie en is bovendien een bron 
van voedsel en leven voor veel organismen van groot tot klein. Een dergelijk proces kan 
alleen gestart worden wanneer op de schaal van een ruime zone in de luwte van de dijk 
tot aan de Keag wordt gedacht en gewerkt. In hoeverre binnen deze zone nog meer 
maatregelen wenselijk zijn, is een zaak van nader overleg, onderzoek en verdere detail-
lering van het plan met de klankbordgroep. 
 
 

 
De oesterbank zit vol mosselen, kokkels, alikruiken en wieren. In de tussenliggende getijdenpoel-
tjes leven o.a. zeesterren, krabben en anemonen. 

 
Bij de Ans worden vooralsnog geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk geacht. Het is 
zaak hier de ontwikkelingen met een onderzoek goed te volgen en daar van te leren. 
 
DLG Fryslân,  24 september 2012, Jan Meijer 
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Bijlagen 
 

 

1. Verzamelde informatie en ideeën uit gesprekken en schriftelijke reac-
ties 

1. Overleg met Freek Zwart van Staatsbosbeheer dd 14 mei 2012. 
2. Overleg met Ernst Lovfers en Aante Nicolai van Rijkswaterstaat dd 15 en 31 mei 

2012. 
3. Overleg met de heren Hof, Boskma en  Houtman van Geohooks / Anome projects 

15 mei 2012. 
4. Overleg met Nynke Hamstra en Albert Kiers van Wetterskip Fryslân dd 24 mei 

2012. 
5. Waddentocht bij de Keag en de Ans met Joeri Lamers en Freek Zwart SBB, 23 mei 

2012. 
6. Brief van Bruno Doedens, Stichting SLeM, dd 16 augustus 2012. Naar aanleiding 

van overleg met gemeente Terschelling in juni 2012. 
 
1. Freek Zwart: 

• Oude luchtfoto’s uit 1942 (uit boek Arjen Kok). Greppel en dammetjespatroon. 
4kante percelen. Slenk vanaf sluisje “Kolkje”. 

• Kwelder is sinds 60er jaren afgeslagen. Hetzelfde geldt voor ’t Sehaal, de Keag en 
de Ans en de andere kleine plukjes kwelder langs de dijk. Laatste jaren meer op-
slibbing. 

• Belangrijke HVP. 
• Dam nodig parallel aan dijk. In fasen uitvoeren. Bv Fase 1 van westpunt / hoek 

dijk naar ’t Sehaal. Fase 2 naar de Keag, of ook door naar de Ans. 
• Basaltblokken op de dijkvoet zijn knelpunt voor jonge vogels. Met name bergeend 

en eidereend die vanuit duin en polder naar het Wad trekken.  
 
2. Ernst Lovers en Aante Nicolai: 

• Hoe komt het dat de kwelders onder de dijk zijn verdwenen? Zoek dat eerst goed 
uit. 

• Waarom wil je het? 
• Houdt de doelenzuiver en simpel. Haal er geen gekunstelde doelen bij. De belang-

rijkste doelen:  
• Historie 
• meer broedgelegenheid 
• HVP 
• foerageergebied ook voor weidevogels 
• recreatieve waarde (landschappelijke afwisseling langs dijk voor de fietsende 

toerist)  
• Educatie (excursies, goed zicht vanaf dijk) 

• Een geul is een belangrijk aanvoermechanisme voor sediment. Blijkbaar is de geul 
anders gaan lopen. 

• Dammetjes blokkeren sedimentprocessen. 
• Piet op ’t Hof wijst me later op kweldervorming Grieën na aanleg basaltblokken 

dam. 
• In de sloten van Stryp zorgt de luwtewerking voor opslibbing. Er is dus aanbod 

van sediment! 
• Aanrader: zorg voor voldoende luwte. 
• Binnen programma Rijke Waddenzee werkt Wim Schoorlemmer aan verkenning 

dynamisch kwelderbeheer. Er is behoefte aan verjonging van kwelders vanwege 
de veroudering van veel kwelders. Dynamiek moet voor vernieuwing zorgen. 

• In beheerplan Waddenzee probeert men ruimte te bieden aan nieuwe ontwikke-
lingen voor nieuwe door mens geholpen kwelders (Natuurontwikkeling Ruime 
Jas). Cluster Randen van het Wad in Prog. Rijke Waddenzee, houdt zich bezig met 
de overgangen tussen land en water en hoe deze te verrijken. 
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• Houd geulvorming uit de dijkzone. 
• Sediment moet niet te grof zijn. 
• Open structuur van afdamming is belangrijk. 
• Bouw de kwelder in kleine eenheden op vanuit de huidige kwelder. Het is een 

langjarig proces. 
• De overgang van Stryp naar de droogvallende slikken / zandplaat is nu te steil / 

scherp. Stryp ligt op plus 1 m NAP en het aanliggende Wad heeft een hoogte van 
eerst plm 0 NAP. 

• Je hebt een hoog voorland nodig in het Wad. Is het te laag, dan zuigt dat de 
kwelder aan en slaat die af. 

• Verkenning diepte – hoogteligging is belangrijk. Liefst ook in de tijd. 
• Dit is direct gemaakt en aangeleverd door Renske Terwisscha van Scheltinga. (zie 

verderop in deze notitie) 
• Een dam van het klassieke type als de rijshouten dam, maar dan van lariks, wordt 

als mooiste gezien. Lariks gaat namelijk veel langer mee dan wilg. Vakken van 
300 x 300 m. Onderhoud bedraagt plm 10,- euro per meter per jaar. Hessel Jon-
gerius weet veel van de techniek. 

 
3. Geohooks 

• www.anomeprojects.nl 
• Biocomposiet: hennep, zand en een polymeer. 
• Grond vastleggen, stroming remmen � wat gebeurt er met sedimentatie. 
• Building with nature 
• Kunstrif in Markermeer; zoetwatermosselen. 

 
4. Nienke Hamstra en Albert Kiers: 

• Afgelopen 10 jaar zijn sinds de dijkverzwaring veel kweldertjes en restanten aan 
de dijkvoet verdwenen. Zie luchtfoto’s (vogelvlucht) 1996 en 2002. Vergelijk die 
ook met eigen luchtfoto’s tot nu. 

• De Keag is zandstrandje geworden. In 90er jaren was het nog een kweldertje. 
• Zand mag niet op de dijk stuiven. Dit is gevaarlijk omdat er dan een zachte min of 

meer losse laag op de dijk ontstaat. 
• Mogelijk is tijdens de ruilverkaveling grond uit de Ans gegraven tbv de wegen in 

de polder. Is in archief ruilverkaveling terug te vinden. 
• Voor een superstorm met maatgevende golven wordt een kweldertje voor de dijk 

niet als relevant beschouwd. Die zou dan plm 3 meter hoog moeten zijn om de 
golf te remmen. 

• Het Wad komt de laatste jaren omhoog. 
• Een kweldertje kan de druk voor de weidevogels in de polder verlichten. 
• Liever een klein experiment, zoals een dammetje. Maak gebruik van dingen die er 

al zijn en breidt die verder uit. 
• Je kunt het ook doen zoals vroeger met wierdijkjes. 
• Uitvoeren als ouderwetse landaanwinning, maar wel kleinschalig, om aan de toe-

risten te laten zien (excursies) 
• De Grië heeft afvoer van zoetwater, waardoor geultjes in stand blijven. Stryp 

heeft dat niet meer sinds het Kolkje is gesaneerd. Mogelijk kan een zoet water-
stroompje worden gecreëerd (bv dmv een hevel) 

• Japanse oesters worden niet wenselijk gevonden om iets mee te doen (bio bou-
wers). In het verleden werden de takkenschermen bij de fuiken opgevuld met 
mosselen die onderweg op het wad werden verzameld. Waarschijnlijk weet Jaap 
Smit van SOS hier meer over te vertellen vanuit de praktijk. 

 
5. Joeri Lamers, excursie op wad 

• Gedeelte tussen de Keag en de Ans is ongeveer 15 à 20 cm opgeslibt. Ondergrond 
is stevig. Meer naar het westen is het wad zandiger.  

• Vlak bij de oesterbank is het zachte verse slib ongeveer 40 à 50 cm dik. In de 
oesterbank is ook een geul uitgesleten.  
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• De oesterbank ligt ruim 800 meter uit de kust en groeit. 
• Op de oesterbanken zit het vol mosselen, alikruiken en kokkels. Ook groeien er 

diverse wieren op (suikerwier of kelp, eikenbladwier en blaaswier. 
• Volgens diverse ooggetuigen hoogt het wad op. De Ans zou ook opslibben. 

 
6. Bruno Doedens, Stichting Landschapstheater en Meer: 

• De 'sociaal-culturele' component dient véél beter in de basis van het plan veran-
kerd te worden en niet als zogenoemde 'kers op de taart' te worden toegevoegd.  

• Daarnaast dient het proces in zichzelf zo dynamisch mogelijk te zijn. Dat wil zeg-
gen dat het snel moet kunnen reageren op veranderende inzichten, nieuwe vond-
sten en werkwijzen, etc. 

• Neem de 'sociaal-culturele' component als uitgangspunt voor het al doende reali-
seren van een reeks proeven die geleidelijk tot kweldervorming leiden. Stel deze 
acties centraal.  

• Ga met de bestaande ervaringen van kweldervorming proefondervindelijk te werk. 
Werk met nieuwe combinaties van begreppeling, dammetjes, riffen en doorlaatba-
re wanden, experimenteer ook met andere materialen. 

• Betrek vanaf het begin landschapskunstenaars. Zet dit om in uitdagende en beel-
dende installaties die tot de verbeelding spreken en tevens tot kweldervorming 
zullen leiden.  

• Denk meer in de script-vorm, een reeks van acties, dan in een ruimtelijk ontwerp 
als eindresultaat. Blijf het monitoren, blijf het bijstellen, beïnvloeden en verrijken. 

• Zorg dat er veel organisaties en mensen bij de uitvoering van de installaties wor-
den betrokken, zodat er op vele vlakken draagvlak gaat ontstaan.  

• Maak van het bouwen van de beeldende installaties het project, een gebeurtenis 
die beklijft, waar mensen over willen praten, waar mensen bij willen zijn en waar 
mensen blij van worden.  

• Maak de uitvoering en het proces theatraal, beleefbaar en communiceerbaar. Zorg 
bijvoorbeeld voor een hoog uitkijkpunt dat de installaties zichtbaar maakt.  

• Maak van de uitvoeringsmanifestaties een documentaire. En zorg voor een websi-
te met actuele informatie en mogelijk een webcam met continue live-beelden. 

• Begin klein en laat het groeien. 
 
7. Piet Zumkehr, Ecologisch advies bureau te Midsland, Terschelling. 
 
Stomp kweldergras domineert het gedeelte tussen de dijk van de Stryper polder en de 
noord-zuid lopende slenk. Deze is overigens een overblijfsel van de vroegere uitwatering 
bij de in 1948 opgeheven sluis van Stryp. Dit gedeelte van de kwelder wordt onbedoeld 
door schapen vanaf de dijk begraasd. Westelijk van de slenk liggen perceelresten die niet 
begraasd worden. De vegetatie wordt hier gedomineerd door gewone zoutmelde, maar er 
zijn ook plekken met een vegetatie van lamsoor. Plaatselijk komt ook kortarige zeekraal, 
langarige zeekraal en schorrenkruid voor. Daarnaast is inderdaad Engels slijkgras veel-
vuldig aanwezig. 
 
De HVP is de belangrijkste van het poldergebied van Terschelling. De HVP functioneert 
zolang het kweldertje niet geheel overstroomt. Bij een te hoge waterstand verplaatst de 
HVP naar de binnendijkse polder. Vooral de Stryper polder en de graslanden tussen de 
Landerumer kooi en de dijk zijn dan van belang. Het aantal vogels op de hvp kan bijzon-
der groot zijn, uiteraard afhankelijk van de tijd van het jaar. Ik tel de vogels sinds 1980 
regelmatig voor SOVON. Het gaat vooral om grote aantallen van wulp, rosse grutto, ka-
noet, bonte strandloper en scholekster. Daarnaast in kleiner aantal tureluur, groenpoot-
ruiter, zwarte ruiter en steenloper. Het kweldertje in van betekenis als rust- en foera-
geergebied voor lepelaars en rotganzen. De slikkige buitenranden van het kweldertje zijn 
een foerageergebied voor bergeend, in de winterperiode ook voor smient en pijlstaart.  
 
De bescherming van de dijk en het eiland in het algemeen tegen de stijgende zeespiegel. 
is een twijfelachtig argument. Wetterskip Fryslan geeft aan dat een kwelder als bescher-
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ming tegen zeespiegelstijging eigenlijk geen functie heeft. Ik ben het daar deels wel mee 
eens.  
 
Gesteld wordt dat er de laatste jaren weer sprake is van opslibbing, aan de hand van 
waarnemingen van enkelen. Allereerst is het de vraag of dit nu werkelijk zo is, en wat 
daarbij het referentiebeeld is. Uit de kaarten, die je in het rapport plaatst, blijkt dat het 
oppervlak kwelder ook tussen 2003 en 2011 alleen maar is teruggelopen. Het ontstaan 
van een nieuwe laag slib is volgens mij reëel als de situatie van 1990 – 1995 als referen-
tiebeeld wordt gebruikt. In deze periode is het wad ernstig omgeploegd door kokkelvis-
sers, die de kokkels machinaal hebben opgevist tot aan de dijkvoet. Dit heeft geleid tot 
een aanzienlijke verzanding van de slik- en zandplaten. Ik denk dat het ontstaan van een 
sliblaag en de toename van leven op het wad te maken heeft met geleidelijk herstel van 
de opgelopen schade. Voor 1990 was het wad aanzienlijk slikkiger. Dat lokaal recent wel 
sprake is van enige opslibbing is mogelijk. Opslibbing rond oesterbanken is een bekend 
verschijnsel. Deels wordt dit veroorzaakt door de neerslag van pseudofaeces van de oes-
terbank. Deze heeft een fijne structuur, zodanig dat bij hoog water de oesterbank schoon 
spoelt. Elders treedt opslibbing vooral op op plaatsen waar zoet water vanuit de polder 
naar het wad afstroomt. Vooral bij het sluisje van Kinnum valt dit al een paar jaar op. 
Mogelijk ook bij de Ans. Opslibbing ontstaat hier door een reactie van meegevoerde bo-
demdeeltjes vanaf het eiland op chloride uit zeewater. Dit geeft echter ook een probleem 
weer. Als gevolg van de aanwezigheid van de dijk worden bodemdeeltjes vanaf het eiland 
alleen bij de sluisjes naar het wad gevoerd, en dragen daar bij aan het proces van op-
slibbing. Tot 1948 gebeurde dit ook nog bij Striep, toen daar nog een sluisje aanwezig 
was. Een vraag kan zijn of door het opheffen van dit sluisje de mogelijkheid tot opslib-
bing van het Stryper kweldertje beperkt is, waardoor verdere aangroei van het kwelder-
tje uit bleef. De opmerking van Wetterskip Fryslan om weer een zoetwaterstroompje op 
gang te brengen bij Stryp verwijst hier ook naar. Ook is duidelijk waarom de situatie bij 
de Grië niet zonder meer met die onder de dijk vergeleken kan worden. Hier immers 
stromen bodemdeeltjes vanaf het slotenstelsel van de Grië vrij naar het Wad af en dra-
gen bij aan de aanslibbing. Onder de dijk is dit niet het geval en moeten we het alleen 
hebben van aanslibbing met sediment dat door de Waddenzee wordt aangevoerd. 
 

 
Zicht op Stryper kwelder vanaf de dijk in zuidwestelijke richting 
 
Op de luchtfoto’s wordt met betrekking tot het Stryper kweldertje de situatie van 2003 
en 2011 vergeleken. Duidelijk is te zien dat het begroeide oppervlak niet alleen kleiner is 
geworden, maar dat de kweldervegetatie vooral in het oostelijke gebied fragmenteert. De 
cohesie van de kweldervegetatie is minder geworden. Het onbegroeid raken van de rand 
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onder de dijkvoet is een gevolg van de laatste dijkverzwaring. Daarbij is de dijkteen op-
gegraven voor het plaatsen van dijkstenen. De gegraven rand neigt sindsdien als een 
slenk te functioneren. Het ontstaan van een vegetatie wordt hier mede belemmerd door-
dat schapen vanaf de dijk hier oversteken naar delen van het kweldertje, en dus het ge-
bied begrazen. De laatste dijkverzwaring, waarbij het werkpad aan de buitenzijde van de 
dijk is gelegd heeft ook schade toegebracht aan de andere kleine kwelderstukjes mede 
door het opengraven van de rand langs de dijkteen. Feitelijk zijn de laatste begroeide 
delen van sommige kweldertjes erdoor verloren gegaan. 
 
Wanneer wordt gesproken over een rijshouten dam van lariks, dan is dat taalkundig ei-
genaardig. Een rijshouten dam is immers gemaakt van wilgenhout. In grote delen van 
Nederland kennen we het woord rijzen of riezen voor wilgentenen. Ook op Terschelling 
kennen we het woord riezen als een aanduiding voor kruipwilg. De wilgentakken werden 
vroeger geoogst en gebruikt in de ovens van bakkerijen. Wilgentenen werden ook veel-
vuldig gebruikt bij landaanwinningswerken. Een dam van larikshout kan echter geen rijs-
houten dam heten. 
 
Er wordt voor gepleit kweldervorming kleinschalig op te starten  en vanaf de dijkvoet te 
beginnen. Ik vind dit minder voor de hand liggend dan het lijkt. Willen we gebruik maken 
van de positieve werking van biobouwers, dan ligt het voor de hand dit juist op iets gro-
tere afstand van de dijkvoet toe te passen. Dit is immers het gebied waar biobouwers 
kunnen leven en hun werk kunnen doen. Bij biobouwers denk ik naast banken van mos-
selen vooral ook aan velden van groot zeegras. De bank van Japanse oesters kan daar 
ook een rol in spelen, mede omdat deze fungeert als aanhechtingspunt van mosselen en 
mogelijk groot zeegras. Ik zou die oesters niet op voorhand afschrijven, alleen omdat het 
exoten zijn. Ergens wordt voorgesteld om wierdijkjes aan te leggen, zoals vroeger. Wier-
dijken zijn volgens mij nooit aangelegd van wieren, maar van gemaaid groot zeegras, dat 
wier genoemd werd (denk ook aan de wierschuren van vroeger, waar groot zeegras werd 
gedroogd). Groot zeegras is uiteraard momenteel niet voorhanden. Ik vind echter dat, 
indien mogelijk, binnen het kwelderproject de hervestiging van groot zeegras een plaats 
moet hebben. Er zijn derhalve argumenten te bedenken om het project niet of niet uit-
sluitend kleinschalig vanaf de dijkvoet te beginnen. 
 
De historie van het gebied kan nog verder worden uitgeschreven. Allereerst kan worden 
opgemerkt dat in de Middeleeuwen er een uitgebreid kweldergebied aanwezig was, dat 
als agrarische grond werd gebruikt. De eerste plannen tot bedijking van de Stryper pol-
der stammen al uit 1533. Zwaal schrijft echter: “Toen in 1533 de plannen voor de eerste 
Stryper polder werden gemaakt bleek er namelijk op de kwelder in zee nog een oude 
dijkstaal te liggen. En in 1611 verklaarden de Terschellingers dat de buitendijkse landen 
zoals de Kelders, de Sylhaal, de Kaag en de Anles vroeger ook binnendijks lagen, maar 
wegens de dijkbreuken door de eigenaren waren verlaten” (Zwaal, A.J., 1990. Terschel-
linger historie, pagina 43). Na 1533 wordt het gebied bedijkt door de Amsterdamse 
goudsmid Jan Claesz. Croock, en zijn nazaten Nicolaas en Jacob Pont. Zij gaven aan de 
Stryperpolder ook de naam Polder Het Nieuwe Land. Als gevolg van vele dijkdoorbraken 
wordt de poging tot bedijking in 1688 gestaakt, waarna de dijk verviel tot een zomerka-
de. De grond kwam in eigendom van de kerk. Tijdens de stormvloed van 1825 verdween 
de bedijking geheel. De definitieve bedijking is uitgevoerd in 1858, maar daarmee werd 
de situatie van eeuwen eerder feitelijk hersteld. Dit betekent dus, dat het Stryper kwel-
dertje niet pas vanaf 1858 in de luwte van de bedijking ligt. Dat hier mogelijkheden tot 
landaanwinning lagen werd onderkend door een heer Nauta. “Na de definitieve bedijking 
van de Stryperpolder in 1858 werden nog wel pogingen gedaan de afslag van de kwel-
ders te keren en te laten omslaan in aangroei. Daartoe werden in de scherpe bocht van 
de dijk ten oosten van de Stryperpolder landaanwinningswerken van palendammen en 
rijshout aangelegd door ene heer Nauta” (Zumkehr, P.J. et.al., 2010. Ronde van Mids-
land. Pag. 73). Hoe lang men er met landaanwinningswerken bezig is gebleven is mij niet 
bekend. De grootte van het vak is duidelijk te zien op de luchtfoto van de RAF uit 1944, 
en staat nog steeds op de topografische kaart. De restanten van de buitenste palenrijen 
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zijn nog zichtbaar. Toch is het werk van Nauta nooit echt een succes geweest. Een nega-
tieve invloed op het kweldertje hadden de aanleg van de Afsluitdijk met daaraan gekop-
peld de verandering van de stromingen op het Wad, en mogelijk ook het opheffen van 
het sluisje bij Stryp tijdens de ruilverkaveling van 1948. Het is dus volgens mij niet zo 
dat het kweldertje voor een groot deel is verdwenen als gevolg van het stoppen van 
werkzaamheden aan de landaanwinningswerken, maar juist andersom dat men ermee 
gestopt is omdat het kweldertje geen succes was.  
 
Met deze opmerking in het achterhoofd is het voor ons de vraag hoe we dit project wel 
tot een succes kunnen brengen.  
 
 
 
 

 
  

 



 27 september 2012 

 

2. Aanvullende reactie op plan van aanpak door de heer Doedens van 
Stichting SLeM. 

 
 



 28 september 2012 

 



 29 september 2012 

 

 
Project windnomaden van SLeM (foto Jos Werhoven) 
www.dearend.nl/WeatherLink/weerfoto_arend/monrovia/Oerol_2009/Oerol_2009.htm 
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3. Foto’s 

 
Historische landaanwinningswerken uit begin 20ste (eind 19e??) eeuw ten zuiden Stryper kwelder 

 
De Ans bij laag water en mooi weer 

 
De Grieën met basaltdam op de achtergrond en kluten op de voorgrond. 
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Het Wad Leeft: 
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