Natuurbeheerders winnen Europese prijs

Groene Strand
op Terschelling
Groene strand, grappige naam. Iedereen kent de goudgele
stranden langs de boorden van de Noordzee. Bekend zijn
verder de zwarte stranden, bijvoorbeeld op IJsland en Bali,
maar groene stranden, die we vinden zelden. In de jaren
zestig was er een op Schiermonnikoog, een begroeid strand
aan de Noordzeekant. Tegenwoordig kennen we er nog een
op Rottumerplaat. En ook was er een op Terschelling. De
naam bestaat daar nog steeds, maar het gebiedje is ingedijkt
en verleden jaar door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat
weer ontpolderd. Een uniek project
waarvoor een internationale prijs is
uitgeloofd. Een gesprek met projectleider Freek Zwart van Staatsbosbeheer.

Verticale luchtfoto van een
deel van het Groene Strand
voor de uitvoering van de
beheersmaatregelen. Links de
duinen en het wandelpad van
de Noordsvaarder en rechts
het fietspad door de duinen
ten noordwesten van WestTerschelling, met daarin gelegen de volkstuintjes. Duidelijk
zichtbaar zijn de zanddijk en
de kaarsrechte afwateringssloot in het Groene Strand;
foto Meetkundige Dienst RWS

Freek Zwart bij het informatiebord, foto Jan Abrahamse
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Hoe het Groene Strand op Terschelling ontstaan is,
is niet bekend. 'Een theorie is dat het vroeger veel
kleinere eiland Terschelling aan de westkant een
strand kende, vertelt Freek Zwart.' Verder westwaarts lag een zandbank, de Noordsvaarder, die later
tegen het eiland aangroeide. De plaats waar dat
gebeurde, noemt men van oudsher het Groene Strand.
Het smalle gebied is toen een ingesloten vlakte geworden die begroeid is geraakt!

Boven volzee

verklaard worden. Zij ligt hoven volzee; hare hoogtetoch eenen met klei vermengden bodem, die het ontligging kan ik bij gemis aan opmetingen niet nauwkeuriger bepalen. Aan den west- en noordwestkant
staan van een meer weelderigen plantengroei mogelijk
wordt zij door één uur gaans breede, grootendeels ook maakt.'
boven volzee gelegen bank, de bekende Noordsvaarder,
tegen de hevige uierkingen van storm en hooge vloeden Vee aan de roop
beschut. Want bezinken daarbij op het beschutte
Het Groene Strand wordt aan de oostkant begrensd
Groene-strand. Is, zoo als wij vroeger reeds opmerkten,
het Noordzeestrand slechts hier en daar met een enkele Noordzeestrand slechts de zeer grove deelen (ah stern- door de duinen en de bossen bij West-Terschelling.
plantsoort begroete hier vinden wij als bij uitzonde- en, schelpen, zand, enz.); door genoemde beschutting In die duinen bevinden zich zo'n honderd volksbezinken hier, terwijl het water over de hooggelegen tuintjes. Aan de noord- en westkant grenst het
ring een zoo belangrijken plantengroei, dat talrijke
uitgestrekte zandvlakte reeds meer of min tot bedaren
koeien en schapen er in den zomer een, zij het dan
Rechte ontwateringssloot
schaarsch en schraal, voedsel kunnen vinden. Uit hare is gekomen, bij die vloeden de ligtere kleideeltjes, daar
voorde uitvoering van de
ook
het
water
langzamer
terugvloeit.
Deze
vormen
werkzaamheden
ligging kan welligt het ontstaan van deze strandweide
De beroemde bioloog Franciscus Holkema was de
eerste die de plantengroei van de waddeneilanden
in 1869 beschreef. 'Aan den westkant van het eiland
Terschelling ligt langs de aldaar zeer hooge duinen
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gebied aan de duintjes van de Noordsvaarder en
aan de zuidkant aan de Waddenzee. De duinen aan
de westkant van het Groene Strand zijn ontstaan
door stuifdijkjes die in de dertiger jaren van deze
eeuw zijn aangelegd. Het lange, smalle gebied strekt
zich twee kilometer uit ten westen van WestTerschelling, en werd tot voor kort doorsneden
door een diepe en kaarsrechte afwateringssloot. Die
sloot verving voor de bedijking een vrijaf stromende meanderende duinbeek het 'Riviertje'. Het
Situatie op dezelfde plaats
na de uitvoering, foto's
Staatsbosbeheer

Groene Strand is ontgonnen, ontwaterd en in cultuur gebracht in het begin van deze eeuw, omdat
men behoefte had aan landbouwgrond. Om het
gebied te beschermen tegen de zee heeft men een
dijk aangelegd. Het gebied is meestal in gebruik
geweest als grasland, maar er heeft ook enige akkerbouw plaatsgevonden.

Psychologisch moeilijk
Vanaf 1910 is Staatsbosbeheer eigenaar van het
Groene Strand. In het begin van deze eeuw woonden er ongeveer tien boeren in West-Terschelling en
de meesten hadden een stuk van het Groene Strand

gepacht. Ten zuiden van het dijkje, waar het zeewater wel geregeld binnenkwam, liep het vee aan de
roop, de Terschellinger uitdrukking voor een lang
touw. 'Juist in dat gebied komen de meest waardevolle
vegetaties voor, en dat al vanaf het begin van deze
eeuw', vertelt Freek Zwart. 'Dat was voor ons de
terug te krijgen in het noordelijk deel van het Groene
Strand. De ingreep is technisch een peulenschil, maar
psychologisch een heel moeilijke. Immers, een dijk
weghalen in Nederland is iets watje maar niet zo
doet'. Er waren steeds minder boeren in WestTerschelling, uiteindelijk pachtte één boer het

De hiervoor getroffen maatregelen zijn:
gehele gebied, maar die is er in 1988 mee gestopt.
• verwijderen van de dijk halverwege het gebied
' We hebben toen wel het landbouwkundig gebruik
instandgehouden door vee in te scharen. We wilden de • dichten van de kaarsrechte afwateringssloot
begrazing continueren, want dat werd ook ten zuiden « verlagen van de verharde toegangsweg naar de
Noordsvaarder, aan de zuidkant
van het dijkje gedaan. Maar het gebruik van kunstmest is gestopt. De natuurwaarde nam wel toe, maar • delen aan weerszijden van het gebied afplaggen
om pioniersvegetatie te laten ontstaan.
er waren ook negatieve ontwikkelingen in de vorm
van sterke verruiging met o.a. pitrus. Potentieel was
Grens tussen zoet en zout verdwenen
hier meer winst te halen door de invloed van het zoute
Inmiddels zijn er twee eilander boeren die hun vee
water terug te brengen'
op 14 ha inscharen. Freek Zwart:' Wij zorgen voor
Herstel
rasters, drinkwater en toezicht van mei tot oktober; de
boeren komen af en toe eens kijken. In het begin van
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zagen goede
het seizoen beginnen we met acht koeien; dat aantal
mogelijkheden voor natuurherstel. De doelstelling
groeit in het seizoen tot zo 'n twintig beesten en wordt
daarvan is:
daarna weer afgebouwd tot een stuk of vijf. In de
•» herstel van regelmatige overstroming met zout
winter willen we paarden laten grazen'
water in het gehele gebied
Vroeger kwam er in het zuidelijk deel van het
— herstel van de oorspronkelijke hydrologie en de
Groene Strand alleen zout water bij extreem hoogduinbeek 'het Riviertje'
water, omdat daar een weg over een zanddam lag.
" herstel van de bodera.
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Het verlagen van de toegangsweg naar de Noordsvaarder,
foto Staatsbosbeheer

Deze verharde toegangsweg naar de Noordsvaarder
- vooral in gebruik door de toeristen en door
Defensie toen het gebied nog militair gebied was is sterk verlaagd. Nu komt er gemiddeld één keer
per week zeewater naar binnen en daarmee is de
harde grens tussen zoet en zout verdwenen.
Direct resultaat
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in september en
oktober 1996. De resultaten waren onmiddellijk
merkbaar. Na veertien dagen drong de zee al tot
halverwege het gebied door. 'Het zoete water zoekt
de laagste delen in het gebied om af te stromen naar
de Waddenzee. Zo was de situatie in het begin van
deze eeuw ook. Ook nu de shot gedempt is, stroomt
zelfs midden juni het water nog af. Nu al meandert
hetgeultjein het gebied. Vroeger bestond het gebied

uitpitrus, gestreepte witbolen zuring. Die hopen we hebben. 'Daarom hebben we de bedding van het
re verspreid over het project. Tijdens de uitvoering zijn
op termijn kwijt te raken,'
riviertje tijdelijk van een elektrisch raster voorzien; de informatiepanelen geplaatst. En er zijn geen bezwaren
Uit vogelinventarisaties blijkt dat het aantal vogels
stroomvoorziening vindt plaats via een zonnepaneel.' gekomen. Er was natuurlijk enige scepsis, maar ook
gelijk is gebleven; met name de scholekster, de kievit,
mensen die enthousiast waren. Informatie is essentieel!
Voorlichting is essentieel
de tureluur en eendensoorten zijn blijven komen.
2000 Ecu
' Voor de vogels is het aantrekkelijker geworden, omdat Het gebied wordt aan de westkant ingesloten door
er veel meer open water is. Zelfs lepelaars komen hier een wandelpad en aan de rechterkant door een
Met een bescheiden bedrag van tweeduizend Ecu
het zoute water', ztgf Zwart lachend.
Zonnepaneel
Er is ruim drie hectare afgeplagd en als daar vee op
loopt, wordt de bodem vertrapt en daarmee wordt
een goede kiemingshaard geïntroduceerd voor planten als pitrus en distels, die men hier juist niet wil
Ingerasterd en afgeplagd stukje
van het Groene Strand, met zonnepaneel, foto Jan Abrahamse

fietspad. 'Rondom liggen recreatieve voorzieningen en heeft het Groene-Strandproject een eerste prijs
de moeilijkheid was om die in stand te houden, tergewonnen in het kader van een internationale prijswijl je het dijkje weggraaft. Gemiddeld één keer per vraag voor natuurbeheerders, in de categorie reconmaand stroomt het gebied nu onder, in de winterstructie en herstel. De prijs wordt in september uitmaanden vaker', vertelt Zwart. Het project ligt aan
gereikt en is terecht gegeven, zowel voor de
de rand van West-Terschelling, een concentratieTerschellingers als de bezoekers. Maar ook voor de
punt voor recreatie; het gebied wordt druk bezocht.
liefhebber die hier over wil lezen, want Holkema
Er liggen in de duinen zo'n honderd volkstuintjes.
schreef in 1869 al: 'Moge de natuur zoo zijn terug'Ah je dan een dijk weghaalt en een andere verlaagt, gegeven, dat de deskundige lezer zich in zijn studeergeeft dat een probleem. We hebben dus veel aan voor- vertrek in hare stellig karakteristieke Flora kan
lichting gedaan, we hebben huis aan huis een brochu-

