
14 juni 2018, pag. 28

Natuurboulevard op West-Terschelling
Langs de Dellewalbaai van Terschelling moet een natuurboulevard komen, adviseert de stichting
Natuurherstel Baai Dellewal.

JAN HEUFF

D
e stichting Natuurherstel
Baai Dellewal presenteer-
de gisteren haar visie op
het gebied aan het college

en de gemeenteraad van Terschel-
ling en aan de leden van de Wadden-
academie. Dat gebeurde tijdens een
vaartochtje op de historische red-
dingboot Brandaris. In december be-
sloot de raad dat aan de baai dertien
appartementen mogen komen.

De grond rondom de bouwlocatie
moet aan de stichting worden ver-
kocht. Die heeft de visie voor het ge-
bied laten opstellen door Feddes/
Olthof Landschapsarchitecten.

De natuurboulevard springt in

het oog in de buitendijkse kwelder
langs de Dellewalbaai. Door de kwel-
der komt een pad op palen met een
bruggetje over de duinbeek waar eb
en vloed vrij onderdoor kunnen
stromen.

Het wordt aangelegd zodra de
stichting de financiering voor de
herinrichting van de baai en aan-
koop van de grond via subsidies en
crowdfunding – en de vergunningen
– rond heeft. De stichting maakt zich
grote zorgen over de sluipende ver-
rommeling van de kustzone rond de
baai door verschillende bouwprojec-
ten die op stapel staan.

De stichting pleit al jaren voor
‘ontbouwing’ van storende gebou-
wen en het ontwikkelen van een na-

tuurboulevard op de grens van duin
en wad. Met het aanbrengen van
zand en slib moet de oude kwelder
worden hersteld.

Het voormalige kleidepot op de
kwelderrand kan een reliëfrijk duin
worden. Direct voorbij de jachtha-
ven is door kleine aanpassingen de
beleving van baai en duin te verbete-
ren. Feddes/Oldhof benadrukken in
de visie de grote landschappelijke
waarde van de bosrand die boven de
duinen uitsteekt. Het is essentieel,
vinden ze, dat deze omzoming ge-
sloten blijft, ook als er nog verder ge-
bouwd zou worden in de omgeving
van de nieuwe campus van de Wad-
denacademie. Verwijdering van de
steeds terugkerende opslag van den-

nenbomen op het 20 meter hoge
Grootduin is nodig om vrij zicht
over de Waddenzee te houden.

In de visie wordt afstand geno-
men van de bouwplannen van der-
tien appartementen ten oosten van
hotel Schylge, waarmee de gemeen-
teraad wel instemde. De kavels moe-
ten de 2,2 miljoen euro opbrengen
die de gemeente voor het terrein
van de voormalige dancing Dellewal
neertelde.

Volgens de landschapsarchitec-
ten hebben de 8 meter hoge wonin-
gen grote invloed op het zicht op de
baai vanaf het Grootduin, en omge-
keerd vanaf het laaggelegen fietspad
op het duin. Met fotomontages is
duidelijk gemaakt hoe de diverse

zichtlijnen verstoord worden. ,,Der-
gelijke geschakelde woningen horen
bij het dorp te staan en niet voorbij
de dorpsgrens”, zei bestuurslid Nelly
de Graaf aan boord van de Brandaris.
,,Samen met het hotel leidt de be-
bouwing tot een verstedelijking. We
moeten nu echt stoppen met verde-
re vernietiging van onze natuur op
een zo karakteristiek punt als Delle-
wal.”

Het recente voorstel van Jouke
van Dijk van de Waddenacademie
om behalve de Waddenzee ook de ei-
landen het predicaat Werelderfgoed
te geven, vormt voor de Stichting
Natuurherstel Baai Dellewal een ex-
tra stimulans haar burgerinitiatief
verder uit te voeren.
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