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1. INLEIDEND 

1. Aanleiding tot onderstaande publikatie 
Plannen voor de aanleg van een lage da.m naar Ameland of voor 

inpoldering van het Amelander Wad of zelfs van meerdere gedeelten 
van de Waddenzee zijn in de laatste jaren zeer in de publiciteit 
gekomen. Vooral sinds de Provinciale Staten van Friesland in 
1966 een principebesluit hebben genomen om de aanleg van een 
damverbinding tussen het vasteland en Ameland te bevorderen, 
hebben voor- en tegenstanders zich geroerd. Reeds een damver
binding zou een sterke ingreep in de Waddenzee betekenen, doch 
voor inpolderingen zou dit vanzelfsprekend nog veel meer gelden. 

Alle ontstane beroering en vooral het inzicht dat veel studie 
nodig is voor enigerlei beslissing kan worden genomen die zulk een 
ingreep zou rechtvaardigen of die haar op goede gronden zou 
afraden, heeft in 1968 geleid tot de instelling van de Wadden
commissie der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. In 1969 
is daarop nog gevolgd de instelling van een rijkscommissie ter 
bestudering van de toekomst van het Waddengebied. 

Als lid van de Akademiecommissie heb ik in de herfst van het 
vorig jaar een discussienota geschreven over de sociaal-culturele 
aspecten van een damverbinding naar Ameland. De Akademie
commissie hoopt over enige tijd een (voorlopig) rapport te publi
ceren. Ik heb echter, met kennis van deze commissie, gemeend 
dat het wellicht zin heeft om reeds thans in het voorstadium van 
verder onderzoek deze nota te publiceren, als voorlopige bijdrage 
en stimulans tot zulk een onderzoek en tot verdere discussie. De 
nota, die geen pretentie heeft het onderwerp volledig te kunnen 
behandelen, is al weer ongeveer een half jaar geleden geschreven. 
In hoofdzaak heb ik de inhoud gelijk laten blijven, behoudens 
kleine wijzigingen en enkele aanvullingen. Gaarne wil ik hier nog 
aan toevoegen, dat niet de commissie waarin ik zitting heb, doch 
ik verantwoordelijk ben voor de inhoud. Dit ter vermijding van 
misverstand wanneer ondanks het streven naar de objectiviteit 
die een socioloog betaamt, vóór- of tegenstanders van een dam
verbinding mochten vinden dat aan hun argumenten hier en daar 
niet een voldoende of een onjuist accent is gegeven. 

2. Probleemstelling 
Op de geschiedenis van de plannen inzake een damverbinding 

tussen de vaste wal van Friesland en Ameland, zoals zij in de 
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6 ENKELE CULTURELE EN SOCIALE ASPECTEN 

afgelopen jaren in discussie zijn gekomen en ook op het lot van 
vroegere pogingen zal hier niet worden ingegaan. Slechts bepaalde 
kanten van de meer recente discussies kunnen hier iets nader wor
den belicht. Daarom zal ook slechts min of meer terloops melding 
worden gemaakt van de acties van voor- en tegenstanders van de 
aanleg van een dam, hoe boeiend die acties in sociologisch opzicht 
ook mogen zijn en hoe interessant een analyse van de naar voren 
gebrachte motiveringen ook zou zijn. 1) 

De plannen en denkbeelden zoals zij tot nu toe zijn gepresenteerd, 
hebben betrekking op: a. de aanleg van één dam; b. idem van 
twee dammen, meermalen verbonden met inpoldering van het 
Amelander Wad; c. een veel verder gaande inpoldering van de 
Waddenzee. 

De punten b. en c. zijn vanzelfsprekend het verststrekkend. Ik 
zal mij hier echter beperken tot enkele implicaties van het één
damplan, temeer omdat dit plan door het beginselbesluit van Pro
vinciale Staten van Friesland om de aanleg van één dam te bevor
deren, voor het heden het voornaamste punt van discussie en 
controverse is geworden. Deze beperking is des te meer gerechtvaar
digd omdat ook de meer bezonnen voorstanders van beperkte of 
verdergaande inpolderingen erkennen dat er aan een eventuele 
verwerkelijking of verwerping van zulke plannen nog zeer veel 
studie vooraf moet gaan. Bovendien zijn de gedachtenvormingen 
omtrent de bestemming van de eventueel vrij komende ruimte 
nog in een zeer onduidelijk stadium, waarbij voorlopig alleen reeds 
lijkt vast te staan dat wij, althans landelijk gezien, geen behoefte 
hebben aan meer landbouwgronden. Bij de aanleg van een dam 
is de doelstelling van de voorstanders echter meer omlijnd en 
beperkt: de bevordering van een snellere verkeersverbinding met 
Ameland. 

3. Met sociaal-culturele aspecten worden voor het doel van deze 
nota aangeduid verschijnselen van toerisme en recreatie en van 
leefbaarheid der betrokken gebieden. Economische aspecten en 
problemen van natuurbescherming, die op hun beurt belangrijke 
sociaal-culturele facetten hebben, zullen hier buiten beschouwing 

1) Van de voorstanders van een of twee dammen (eventueel met inpol
dering van het Amelander Wad) noem ik hier, naast officiële instanties in 
Friesland het ontwikkelingschap "De Kleibouwstreek" , de "Stichting 
Landaanwinningsbelangen Noord-Friesland" en de commissie "Verbinding 
Ameland - vaste wal". Van de tegenstanders, althans van inpolderingen, 
en van een gesloten dam moeten hier in de eerste plaats worden vermeld 
natuurbeschermingskringen, in het bijzonder de "Werkgroep Wadden
gebied" en de "Landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee" en 
verschillende kleinere groeperingen. 
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VAN EEN DAMVERBINDING MET AMELAND 7 

worden gelaten. Deze sociaal-culturele aspecten zullen nader wor
den bezien vanuit : 

a. de belangen der recreanten en van de leefbaarheid van 
Friesland; 

b. de gebruikers van de Waddenzee; 
c. Ameland zelf. 

ll~ 



Il. DE BELANGEN VAN RECREATIE EN TOERISME EN VAN DE 

LEEFBAARHEID VAN FRIESLAND 

Bij dit punt vallen te onderscheiden de argumenten, die voor 
een dam verbinding worden aangevoerd en de feiten inzake het 
recreantenbezoek aan Ameland en de ontwikkeling van dat bezoek, 
zomede gegevens inzake de leefbaarheid van Friesland. 

1. De argumenten 
Zonder volledig te kunnen zijn kan hier worden gesteld dat de 

pro-argumenten voornamelijk betrekking hebben, enerzijds op 
recreatiebelangen van Nederland in het algemeen en van het 
Noorden en van Friesland in het bijzonder en anderzijds op de 
leefbaarheid van Friesland en die van het Noorden van Friesland 
en van Leeuwarden weer in het bijzonder. 

Wat de recreatie betreft luidt een langzamerhand zeer veel 
gehoorde en zeer veel herhaalde prognose ongeveer aldus: naast 
een groei der bevolking vindt een toename van de welstand, van 
de vrije tijd en van het gemotoriseerde verkeer plaats en daarmee 
nemen ook de recreatie behoef ten en de behoeften aan meer en 
gemakkelijker bereikbare recre~tieterreinen toe. In het bijzonder 
wordt daarbij aangenomen dat de druk op de kustgebieden sterk 
zal toenemen. Zonder hier op de implicaties van de zeer algemeen 
geformuleerde en tamelijk vrijblijvende prognose in te willen gaan 
en zonder het vage begrip behoeften hier kritisch te willen bekijken, 
kan men het er over eens zijn, dat er een aantal veranderingen in 
het patroon der vakantiebesteding plaats vinden. Minder zeker 
kan men er echter over zijn hoe dat patroon er in de toekomst 
uit zal zien. 

Ook door de Friese verdedigers van de aanleg van een dam wor
den de belangen van recreërend Nederland mede op grond van 
dit algemene argument naar voren gebracht. Dichter bij huis dan 
deze zorg liggen echter andere belangen, die in de discussies een 
zwaarder accent krijgen. Daartoe behoort in de eerste plaats de 
wens om Ameland sneller bereikbaar te maken voor dag- en 
weekendtoeristen of ook voor een nog korter bezoek op een mooie 
dag of avond. (Overigens biedt het nieuwe veerhuis te Holwerd 
ook enig soelaas voor hen die vanuit Leeuwarden in betrekkelijk 
korte tijd het genot van frisse lucht en van een blik op de zee 
met de geneugten van een horecabedrijf willen verenigen. De 
gedachte zou overweging verdienen in hoeverre het noordelijk 
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VAN EEN DAMVERBINDING MET AMELAND 9 

gedeelte van de vaste wal, vanwaar men een mooi gezicht heeft 
op de Waddenzee voor dag bezoek niet aantrekkelijk zou zijn te 
maken) . Bij deze wens naar een snellere verbinding sluit aan het 
meer algemene argument dat een vluggere bereikbaarheid van het 
strand niet slechts het leefklimaat van Friesland voor de tegen
woordige bewoners der provincie zou verbeteren, doch Friesland 
ook aantrekkelijker zou maken voor hen die zich er zouden willen 
vestigen, vooral in verband met uitbreiding der bestaande of ves
tiging van nieuwe industrie. 

2. Enkele feiten 

a. Inzake recreatie en toerisme 

Verblij fsrecreatie 

In het sinds de laatste wereldoorlog sterk toegenomen vakantie
bezoek aan de Waddeneilanden heeft Ameland een evenredig aan
deel. Wanneer wij uit het complex van factoren die de vakantie
trek naar een bepaald gebied bevorderen, bemoeilijken of min 
of meer stationnair doen blijven, de factor bereikbaarheid afzonder
lijk beschouwen, dan doet zich dus ten opzichte van de Wadden
eilanden de vraag voor welke invloed de veerverbindingen naar 
deze eilanden hebben. Aan deze veerverbindingen wordt door 
vele voorstanders van een dam verbinding een remmende invloed 
op het bezoek aan Ameland toegeschreven, hoewel erkend wordt 
dat zij sinds enkele jaren zeer verbeterd zijn. Bij gebrek aan vol
doende feitelijke gegevens is het echter in dit stadium moeilijk 
op deze vraag een afdoende antwoord te geven. 

Enkele der voorhanden zijnde gegevens, in het bijzonder de 
gastenstatistieken, die vanaf 1963 vanwege de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten worden uitgegeven, kunnen echter toch 
wel van enig nut zijn, althans betreffende de verblijfsrecreatie. 
In de eerste plaats inzake de vraag in hoeverre de afstand, inbe
grepen de bestaande veerverbinding, een ernstige belemmering 
vormt voor vakantiegasten uit andere delen van het land dan 
Noord-Nederland (het is begrijpelijk dat Noord-Nederland het 
belangrijkste percentage oplevert: bijv. in 1968 ±40% van het 
aantal overnachtingen). Nu is het wat de factor afstand betreft 
interessant op te merken, dat er bijv. uit Zuid-Nederland een 
geregelde toename van het bezoek aan Ameland valt te constateren. 
Zo bedroeg het aantal overnachtingen uit Zuid-Nederland in 1965: 
10.911; in 1966: 12.466; in 1967: 14.295 en in 1968: 16.474. Zuid
Nederland maakt in het geheel der groei-percentages een betrek
kelijk goede beurt: 15 procent toename van het aantal overnach
tingen in 1968 vergeleken met 1967 (zie bijlage 1). Men kan uit 
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10 ENKELE CULTURELE EN SOC~ ASPECTEN 

deze gegevens in elk geval de conclusie trekken dat er van een 
toename van recreanten mede uit andere delen van het land dan 
het Noorden sprake is en dat afstand en tegenwoordige verbinding 
daarbij geen sterk belemmerende factoren behoeven te zijn. 

De gecompliceerdheid der factoren die hier werken en die bij 
onvoldoende onderzoek geen rechtlijnige gevolgtrekkingen toelaten, 
blijkt bijv. uit het feit dat Texel, dat een zoveel frequenter en 
korter verbinding met het vaste land bezit dan de andere Wadden
eilanden in 1967 voor alle gebieden van herkomst der gasten ver
geleken met 1966 een sterke toename van het aantal overnachtingen 
te zien gaf. (Voor Nederlandse gasten 26 en voor buitenlanders 
18 procent toename). 

Overnachtingen naar herkomstgebied BIJLAGE 1 

Overnachtingen Groei t.O.v. 1967 Overnachtingen 
in% 

1967 1968 abs. in% 1967 1968 

Noord-Holland 53.616 55.850 2.234 4 6 5 
Zuid-Holland 23.336 29.215 5.879 25 2 3 
Utrecht 23.664 26.950 3.286 14 2 3 
Groningen 194.773 203.777 9.004 5 20 20 
Friesland 153.374 165.114 11.740 8 15 16 
Drente 40.470 44.391 3.921 10 4 4 
Oost-Nederland·) 87.112 94.575 7.463 9 9 9 
Zuid-Nederland 14.295 16.474 2.179 15 1 2 

Totaal Nederland 590.640 636.346 45.706 8 59 62 

Ruhrgebied 232.940 205.371 -27.569 -12 23 20 
Ov. W.-Duitsland 166.497 186.820 20.323 12 17 18 
Tot. W .-Duitsland 399.437 392.191 - 7.246 -2 40 38 
Overige buitenland 5.917 4.411 - 1.506 -25 1 0 
Totaal buitenland 405.354 396.602 - 8.752 -2 41 38 

Totaal bezoek 995.994 1.032.948 36.954 4 100 I 100 

.) Incl. IJsselmeerpolders en onbekend. 

Het zou verleidelijk zijn om deze toename aan de gunstiger 
verbinding met Texel toe te schrijven. Het feit echter dat 1968 
vergeleken met 1967 weer een geheel ander beeld te zien geeft, 
namelijk een afname uit bijna alle gebieden van herkomst (6 pro
cent afname) noodzaakt ons mede naar andere oorzaken van de 
fluctuaties in toe- en afname van het gastenbezoek aan de Wadden
eilanden te zoeken. Het is bekend, dat in de laatste jaren het 
bezoek van buitenlandse gasten aan de Waddeneilanden ook 
gestadig is toegenomen. Ameland in het bijzonder ontvangt van 
de Duitse gasten vergelijkenderwijs een belangrijk percentage, 
vooral doordat de laatste jaren elke zomer enkele duizenden kin-
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VAN EEN DAMVERBINDING lIIET AlIIELAND 11 

deren vanwege twee grote Duitse kerkelijke organisaties op Ameland 
doorbrengen (op kampeerboerderijen). Zoals de statistiek op bijlage 
2 laat zien neemt op de eilanden Ameland en Texel het buitenlandse 
bezoek in verhouding tot het Nederlandse bezoek een grotere 
plaats in dan op de andere Waddeneilanden. 

Echter valt er in 1968 ook een zekere afname van het Duitse 
bezoek aan alle Waddeneilanden te constateren, na een betrekke
lijk sterke toename in het voorafgaande jaar (merkwaardig dat 
ook Texel, ondanks de betere verbindingen, terugging van 48.028 
op 39.162 buitenlandse gasten). Gezien echter de fluctuaties die 
voortdurend plaats vinden, is het moeilijk hierin vooralsnog een 
voortgaande tendens te zien. Toevallige factoren zoals weersom
standigheden, kunnen hier een rol spelen, alsook de toegenomen 
aantrekkingskracht van andere landen, o.a. van de Belgische kust 
of van andere delen van Europa of daarbuiten. Betere en goedko
pere reisverbindingen, een toegenomen recreatiespreiding, alsook 
hotelprijzen en gedifferentieerde verblijfsmogelijkheden in het 
buitenland spelen thans meer en meer een rol. 2) 

Hoe moeilijk het is van bepaalde voortgaande ontwikkelingen te 
spreken leert ons ook een vergelijking van de bezoekcijfers van 
Nederlandse gasten aan de Waddeneilanden. Behalve voor Ameland 
en Vlieland valt ook hier in 1968 een daling te constateren verge
leken met 1967 (voor Texel met zijn betere verbindingen zelfs 
van 103.759 op 88.850 gasten). Ook hier kunnen "toevallige" 
factoren een rol spelen, terwijl ook wijzigingen in het patroon van 
vakantiebesteding, bijv. een aan mode onderhevige geografisch 
gedifferentieerde gerichtheid zich zouden kunnen gaan aftekenen. 
Voorzichtigheid is daarom geboden bij het opstellen va.n prognoses. 
Aan het gevaar van schijnexactheid ontkomen overigens niet alle 
publicaties op dit gebied. Sommige ervan laten weliswaar een 
waarschuwend geluid horen omtrent prognoses, die op statistieken 

2) Op een verdere toename valt daarom niet zonder meer te rekenen, 
zoals wel wat te optimistisch in de publikatie van de commissie "Verbinding 
Ameland - Vaste Wal" geschiedt: "Het valt moeilijk aan te nemen, dat 
de snelle groei van het Duitse toerisme in de laatste jaren na 1960 tot stil
stand zal komen" (p. 48). Deze commissie, in het leven geroepen door het 
Departement Leeuwarden e.o. van de Nederlandse Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel ging jammer genoeg reeds dadelijk uit van de pre
misse dat een damverbinding nodig of in elk geval zeer wenselijk is. Wat 
een wetenschappelijk gericht onderzoek had kwmen worden is, ondanks 
een hoeveelheid interessante informatieve gegevens, die het rapport behelst, 
van het begin af tot een pleidooi geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat reeds op p. 15 door de commissie de overtuiging wordt uitgesproken, 
dat het tot stand komen van een vaste verbinding met Ameland zodanige 
belangrijke voordelen biedt, dat de aanleg op korte termijn niet alleen ge
wenst is, maar dat het achterwege blijven van de aanleg het Noorden des 
lands zou schaden. 
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A. 

Schiermonnikoog 

Ameland 

Terschelling 

Vlieland 

T exel 

B. 

Schiermonnikoog 

Ameland 

T erschelling 

Vlieland 

Texel 

Aantal Nederlandse gasten (en aantal overnachtingen van Nederlanders) 

1963 1964 1965 1966 1967 

8.113 9.852 15.841 15.263 16.639 
(86.925) (112.458) (186.047) (182.663) (194.680) 

40.135 43.437 47 .742 50.292 54.243 
(422.583) (472.638) (486.658) (545.249) (590.341) 

29.277 30.460 49.471 39.429 49.606 
(350.499) (379.110) (606.545) (527.055) (646.230) 

14.959 24.893 27.373 25.684 29.155 
(180.344) (299 .377) (346.633) (321.859) (351.098) 

54.027 64.194 70.882 77.111 103.759 
(872.071) (1.099.711) 

Aantal buitenlandse gasten (en aantal overnachtingen van buitenlanders) 

1963 1964 1965 1966 1967 

2.668 2.528 2.881 2.863 2.682 
(40.302) (37.924) (47.952) (48.196) (43.676) 

21.038 20.711 25.966 24.617 22.932 
(358.994) (347 .188) (442.888) (432.037) (405.632) 

11.886 12.944 14.873 13.964 14.358 
(217.930) (242.864) (270.258) (264.079) (293.879) 

4.378 6.224 4.831 4.466 4.157 
(75.660) (101.924) (81.309) (81.047) (74.240) 
31.847 36.810 33.024 39.314 48.028 

(402.785) (467 .218) (471.559) (577.658) (611.625) 

BIJLAGE 2 :;:; 

1968 

15.653 
(176.634) 

57.465 
(636.346) 

44.043 
(573.ü73) 

30.564 
(367.365) 

88.850 
( 1.031.826) 

1968 

2.639 
(40.335) 

22 .642 
(396.602) 

12.267 
(242.811) 

3.631 
(57.927) 

39.162 
(560.819) 

l'J 
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VAN EEN DAMVERBINDING MET AMELAND 13 

gebaseerd zijn, maar stappen over dat bezwaar dan toch weer te 
gemakkelijk heen wanneer het er om gaat iets te bepleiten, in 
dit geval de bevordering van de aanleg van een damverbinding. 
Ook de reeds genoemde, zeer algemene toename-trends (zoals 
groei der bevolking, toename vacantiebehoeften, meer vrije tijd, 
enz .) kunnen bezwaarlijk dienen als afdoende bewijzen voor een 
toekomstige veel grotere vacantietrek naar de Waddeneilanden. 

De vraag, in hoeverre een snellere verbinding een sterkere toe
name van de verblijfsrecreatie op Ameland zou kunnen bevorderen, 
is derhalve niet op grond van de bestaande gegevens, doch is slechts 
door onderzoek enigermate te beantwoorden. En aan dat onderzoek 
heeft het tot nu toe ontbroken. Uitspraken omtrent mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen hebben daarom voorlopig geen grotere 
waarde dan vooronderstellingen. 

Een andere vraag, die voorlopig eveneens een vraag moet blijven, 
is of een drukker worden van het eiland door een sterkere toename 
van het aantal gasten, dat deel der gasten dat rust zoekt en dat 
juist door het eilandkarakter wordt aangetrokken, niet zal af
schrikken te komen en in hoeverre het streekplan, zoals dat voor 
Ameland is ontworpen, aan dat bezwaar tegemoet kan komen. 
Waarschijnlijk lijkt echter wel dat een sterke toename van het 
aantal dagtoeristen een nieuwe situatie zou dreigen te scheppen, 
die van invloed kan zijn op de aard van de verblijfsrecreatie. In 
hoeverre gegevens over de sociale gelaagdheid der verblijfsrecreanten 
(zie daarvoor bijlage 3) die voor alle Waddeneilanden wel ongeveer 
overeenkomt, daarbij relevant kunnen zijn, moet hier in het midden 
worden gelaten. 

Zeker met, maar ook reeds zonder een snellere bereikbaarheid 
van Ameland, bestaan er grenzen aan de fysieke opnamecapaciteit 
van Ameland (en ook van de andere Waddeneilanden) . Dit betreft 
in de eerste plaats reeds de logeergelegenheid. Bijlage 4 laat zien 
hoe in 1968 het aantal slaapplaatsen verdeeld was over hotels, 
pensions, zomerhuisjes, kampeergelegenheden. Er heeft in de 
laatste jaren een tamelijk grote toename van het aantal slaap
plaatsen plaatsgevonden. Terwijl in 1960 het aantal nog 10.100 
bedroeg, vermelden de statistieken voor 1965 reeds 17.100 en voor 
de daarop volgende drie jaren 18.900 slaapplaatsen. Volgens in
lichtingen, verkregen van de burgemeester van Ameland, heeft 
dit aantal dit jaar (1969) naar schatting minstens 22.000 bedragen. 
Deze aanmerkelijke uitbreiding komt ten dele op rekening van het 
gestegen aantal zomerhuizen, maar wordt vooral veroorzaakt door 
het grote aantal kampeerboerderijen en door verdere kampeer
gelegenheden. 

Deze laatste categorie bezit natuurlijk een zekere flexibiliteit. 
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Overnachtingen naar beroepsgroep 

Aantal overnachtingen in procenten 

kam- kam-zomer kamp-hotels pensions gemeu- wo- peer- peer-
bileerd ningen terr. boerde- huizen 

rijen 

Arbeiders 9 21 18 13 30 12 9 
Lagere employés 39 48 39 38 41 29 25 
Hogere employés 24 15 23 24 12 22 40 
Zelfstandigen 12 6 6 13 9 1 1 
Vrije beroepen 6 2 6 7 1 15 2 
Overige personen 10 8 8 5 7 21 23 

100 100 100 100 100 100 100 

(Totaal aantal 
overn. = 100%) 35.702 49.512 55.272 234.178 422.374 197.798 38.112 

Gebruik van de logiescapaciteit 

Aantal Aantal Gemiddelde bezetting in 
slaap-over-

nachtingen plaatsen 
juni juli aug. geheel 

1968 jaar 

Hotels 35.702 700 12 17 (17) 10 51 
Pensions 49.512 800 15 29 (26) 15 62 
Gemeubileerd 55.272 1.500 7 19 (20) 9 37 
Zomerwoningen 234.178 4.000 15 20 (20) 15 59 
Kampeerterreinen 422.374 7.000 11 34 (25) 13 60 
Kampeerboerderijen 197.798 4.500 6 !~ (13) 

12 44 
Kamphuizen 38.112 400 17 16 95 

Alle logiesvormen 1.032.948 18.900 11 27 (20) 13 55 
--- -- - ---

N.B. De getallen tussen haakjes geven de betreffende aantallen voor 1967 aan. 

BIJLAGE 3 

Totaal 

1967 1968 

18 19 
37 38 
21 19 
8 8 
5 6 

11 10 

100 100 

995.994 1.032 .948 

BIJLAGE 4 

Bezettingsgraad 
(bezetting in % ) 

juni juli aug. 

40 55 (35) 32 
49 92 (84) 49 
23 62 (63) 31 
49 64 (65) 49 
36 100 (82) 42 
20 84 38 
57 142 (41) 52 

35 88 (65) 42 
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(Flexibiliteit is natuurlijk ook mogelijk in de bedbezetting, die in 
1967 gemiddeld 52 op de 365 nachten bedroeg; door een sterker 
bezoek in het afgelopen najaar dan in andere jaren het geval was, 
zal dit aantal voor 1969 zeker iets hoger worden. Wanneer de 
tendens tot spreiding over andere delen van het jaar zich, dank zij 
de daarvoor gevoerde propaganda zou voortzetten, zou dit na.tuurlijk 
kunnen bijdragen tot een belangrijk rendabeler exploitatie van de 
logeergelegenheid dan thans het geval is. Zie bijlage 4 voor het 
gebruik van de logeergelegenheid over de voornaamste maanden 
van 1968 en bijlage 5 voor de bezetting van 1963-1968). 

Ook ten opzichte van logeercapaciteit lijken prognoses overigens 
een moeilijk bestaan te hebben. Zo is in een paar vroegere publicaties 
sprake van een toelaatbare "uitloop", zonder dat duidelijk wordt 
waarin dit toelaatbare bestaat. De overigens zeer belangwekkende 
publicatie "Recreatieruimten in Nederland" van de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan van 1963 spreekt voor Ameland van een 
toelaatbaar maximum van 11.600 (zoals in 1959 reeds was geschied 
in een rapport van de "Studiecommissie Waddeneilanden") een 
aantal dat op het ogenblik in werkelijkheid al ongeveer verdubbeld 
is. De nota "Streekplan voor de Friese Waddeneilanden" daar
entegen becijfert de toekomstige logies capaciteit op 25.900, bij 
verwezenlijking echter van het Streekplan. 3) Overigens heeft dit 
Streekplan (dat nog geen rekening heeft gehouden met de eventuele 
aanleg van een of meer dammen, al of niet met een inpoldering 
verbonden) tot nu toe geen weerslag gevonden in gemeentelijke 
bestemmingsplannen voor de gronden buiten de bebouwde kommen, 
waartoe ook de recreatieterreinen behoren. Zomin als de door 
het Streekplan (dus reeds zonder een damverbinding) nodig geachte 
verbeteringen in infrastructuur, wegennet, enz. nog tot stand zijn 
gekomen, 4) 

Van enigerlei berekening omtrent de opnamecapaciteit van strand 
en duinen zal ik mij hier onthouden, omdat de maatstaven daar
voor zeer verschillend kunnen zijn en omdat nog niet geheel 
duidelijk is geworden in hoeverre een belangrijke toename van 
verblijfs- en dagrecreanten zonder schade voor de Amelander duinen 
kan geschieden. Vastgesteld is wel dat bij de bestaande toestand 

3) Dit streekplan geeft daarbij gelukkig wel blijk van besef van de pro
blematiek, die wordt veroorzaakt door een groeiende vacantietrek enerzijds 
en de noodzaak tot behoud van, c.q. de voorkoming van ontluistering van 
de gebieden van natuurwetenschappelijke, landschappelijke en/of recreatieve 
waarde (p. 13). 

4) Verwezen kan ook worden naar de verbeteringen en saneringen, die 
reeds in 1959 zijn voorgesteld in het nog altijd lezenswaardige "Rapport 
Studiecommissie Waddeneilanden" (een commissie, destijds ingesteld door 
de Provinciale Friese V.V.V.) en naar voorstellen van de Commissie "Ver
binding Ameland - vaste wal". 
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Bezetting der logeergelegenheden BIJLAGE 5 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Pers. ovem. P ers. ovem. Pers. ovem . Pers. ovem. Pers. ovem. Pers. ovem. 

Hotels 4.944 46.737 4.641 48.070 4.683 36.245 4.491 36.353 4.529 38.122 4.584 35.702 

Pensions 4.927 58.507 4.510 56.351 4.672 53.263 4.936 57.505 4.950 54.350 4.171 49.512 

Gemeubileerd 5.536 84.103 4.908 78.323 5.955 95.517 5.442 88.380 4.172 70.029 3.269 55.272 

Zomerwoningen 13.656 198.031 14.513 206.941 15.345 222.563 15.807 243.763 16.958 260.368 15.383 234.178 

Kamperen 19.574 227.183 23.417 273.677 25.327 273.435 28.114 322.983 30.661 353.147 36.215 422.374 

Kampeer-
boerderijen 7.156 130.032 6.798 121.384 8.478 154.524 10.057 189.427 9.025 167.124 10.190 197.798 

Kamphuizen 5.380 36.984 5.397 35.077 9.248 93.999 6.062 38.875 6.778 52.336 6.295 38.112 
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de door de toeristen gebruikte wegen in het hoogseizoen overvol 
geraken, waarbij nog een gebrek aan parkeerterreinen komt.5) 

Dagtoerisme 
Vorenstaande gegevens hadden in hoofdzaak betrekking op de 

verblijfsrecreatie. Helaas beschikken wij inzake het dagtoerisme 
niet over de (met een marge) nauwkeurige gegevens zoals de 
gastenstatistieken der eilanden ons die voor de verblijfsrecreanten 
verschaffen. Dit is te meer te betreuren omdat de argumenten van 
hen die voor de aanleg van een dam pleiten juist op het belang 
van de mogelijkheid van meer weekend- en dagtoerisme een zwaar 
accent leggen. Er zijn een paar kleine onderzoekjes verricht om
trent de omvang van het tegenwoordige dagtoerisme naar Ameland. 
En verder hebben enkele instanties, zoals het Economisch Tech
nologisch Instituut voor Friesland (E.T.I.F.) en de Provinciale 
Planologische Dienst van Friesland zich met prognoses omtrent 
het toekomstige dag bezoek aan Ameland bezig gehouden, waar
naast ook de meer algemene prognose van de A.N.W.B. omtrent 
het strandbezoek in het algemeen, zoals ook de reeds genoemde 
nota "Recreatieruimten in Nederland" hier in dit moor algemene 
verband genoemd kunnen worden. 

Wat gegevens omtrent de bestaande toestand betreft, kan hier 
melding worden gemaakt van een onderzoek van het E.T.I.F., dat 
plaats vond in de twee weken van zaterdag 26 juli tot en met 
vrijdag 8 augustus 1969. In die periode vervoerde de veerdienst 
39.050 passagiers naar Ameland en 42.142 passagiers naar Holwerd. 
Hieronder waren, aldus het verslag van de enquête, naar redelijk 
zekere waarneming in elke richting 9815 dagbezoekers. Al is het 
onderzoek dus van zeer beperkte omvang, toch kan aangenomen 
worden dat in de drukste weken van het vorige jaar ongeveer een 
9.800 mensen een dagbezoek aan Ameland brachten. Enig houvast 
geeft dit cijfer in elk geval wel , zoals ook enkele andere gegevens 
uit het verslag interessant zijn, al laten zij slechts in zoor beperkte 
mate generalisatie toe. 6) 

Zo werden bij een steekproef gedurende 8 vaarten 367 dagbezoe
kers geënquêteerd. Hierbij bleek dat 35% (overwegend uit noor
delijk Friesland afkomstig) een bezoek bracht aan familie, die op 
het eiland met vakantie was (hetgeen hier dan secundair bezoek 

5) Rapport van de stedebouwkundige studiegroep Ameland van de 
Technische Hogeschool, Delft, 1966, p . 128. 

6) De voorzichtigheid waarvan een andere publicatie van het E.T.I.F. 
getuigt, zal ook hier wel van toepassing moeten zijn: "Rapporten en progno
ses, die 5 à 10 jaar geleden over het toerisme zijn opgesteld, hebben bijna 
zonder uitzondering misgetast" (Toekomstig toerisme naar de Wadden
eilanden en speciaal naar Ameland, nota no. 617, p. 14). 
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wordt genoemd). 2.5% ging er voor zakelijk bezoek heen en 62,5% 
voorrecreatiebezoek. Ten opzichte van dit opvallende aantal familie
bezoeken stelt het E.T.I.F. de vraag of bij een veel gemakkelijker 
verbinding dit secundaire bezoek naar Ameland niet minstens zou 
verdubbelen. Belangrijker dan deze noodzakelijkerwijze specula
tief blijvende verwachting, is de mededeling over de aard van het 
recreatiedagbezoek. Het genoemde aantal van 230 dagrecre
anten onder de geënquêteerden omgerekend naar de genoemde 
9815 dagbezoekers zou ongeveer 6400 dagbezoekers voor recreatie
doeleinden betekenen. Van de 230 geënquêteerde dagrecreanten 
was meer dan de helft uit Friesland afkomstig en ongeveer een 
vierde gedeelte uit Groningen. 7) 

Prognoses omtrent dag bezoek dat verwacht wordt bij het tot 
stand komen van een damverbinding gaan op grond van de be
vindingen van een paar onderzoekingen die in andere recreatie
gebieden reeds plaats hebben gevonden, hoofdzakelijk uit van de 
afstand, die mensen die er voor een hele of halve dag op uit trekken, 
afleggen, zo mede het percentage der mensen dat op mooie dagen 
"de natuur ingaat." Op deze wijze kan men tot een verdeling in 
zones komen, op verschillende kilometerafstanden van een recre
atieoord liggend. Meestal wordt daarbij als de verste afstand ge
middeld een 75 tot 100 kilometer aangenomen, maar dit kan natuur
lijk zeer variëren. 

Ook de Provinciale Planologische Dienst in Friesland is in een 
nota (no. 177) inzake de ruimtelijke ontwikkeling van Ameland bij 
realisering van een vaste oeververbinding, van dergelijke bereke
ningen bij zijn prognose omtrent toekomstig dagbezoek uitgegaan. 
Op deze berekeningen zal ik hier niet dieper ingaan. Ik wil volstaan 
met de conclusie te citeren waartoe de P.P.D. nota omtrent het te 
verwachten dagbezoek komt (p. 6): "Voorzover thans uit de schaar
se beschikbare gegevens kan worden afgeleid zal het topbezoek 
(goed strandweer op een zondag) aan Ameland bij realisering van 
een vaste oeververbinding liggen in de orde van grootte van ca. 
55.000 dagrecreanten omstreeks 1980. Op door de weekse dagen 

7) In het dagbezoek uit Friesland heeft, deelt het verslag mee, vooral 
de noordoostelijke helft van de provincie Friesland een groot aandeel: 
Leeuwarden 26, Noord-Oost Friesland 35, Leeuwarderadeel en Het Bildt 
18 en de rest van de provincie 24%. Interessant is daarbij ook de volgende 
conclusie uit het verslag: "Hoewel het strand als bestemming wordt opge
geven kan men vermoedelijk toch niet van strandrecreatie in de gewone 
zin spreken. Immers slechts 10% van deze geënquêteerden geeft op dat 
dit de 2e of 3e keer is waarin ze in het lopende seizoen als dagbezoeker naar 
Ameland gaan. De Amelandse dagbezoekers zijn dus kennelijk niet de 
regelmatige strandbezoekers, zoals die overal elders aan de kust worden 
aangetroffen. Het bezoek is veel meer een eenmalige "sight-seeing", meer 
verwant aan het planetariumbezoek te Franeker dan met het regelmatige 
strandbezoek uit Den Haag aan Scheveningen." 
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in het seizoen of op weekenddagen met redelijk strandweer zal 
het dagbezoek vrij aanmerkelijk minder zijn. Dit bezoek kan gesteld 
worden op ca. 50% van het top bezoek , derhalve op ca. 27.500 
dagrecreanten. " 

In deze becijfering is een zekere bevolkingstoename en een 
toenemend autobezit verdisconteerd, maar niet de (nog onbekende) 
hoogte van de tolkosten bij een damverbinding. Ook als men reke
ning wil houden met het professionele optimisme waartoe een 
provinciale dienst in dit geval geneigd zal zijn, dan lijken de getallen 
tamelijk aan de hoge kant. Er zullen naast de genoemde zeker 
nog een aantal differentierende factoren voor een "toeleverings
gebied" als Friesland en gedeelten van het Noorden in acht genomen 
moeten worden. En in elk geval zullen pas aanvullende onder
zoekingen, ook op opiniegebied, nodig zijn, die enigermate be
trouwbare voorspellingen opleveren, waarop verantwoorde beleids
beslissingen gebaseerd kunnen zijn. De nota van de P.P.D. maakt 
zelf reeds de reserve dat het aantal en de verscheidenheid van 
recreatieve mogelijkheden en recreatieve voorzieningen in Friesland 
zal toenemen, hetgeen, naar de nota (p. 5) erkent de ontwikkeling 
van het eendagsbezoek aan Ameland kan afremmen (genoemd 
worden Groene Ster Leeuwarden, Groningen, Lauwerszeegebied, 
voorzieningen aan IJsselmeerkust en in het Friese merengebied, 
in Zuid-Oost Friesland, enz.). 

b. Inzake leefbaarheid van Friesland 
Het andere belangrijke argument dat naast de interessen van 

recreatie en toerisme in het pleidooi voor het een- of tweedammen
plan naar voren wordt gebracht, betreft het leefklimaat van 
Friesland. Tussen beide factoren bestaat trouwens in de redeneer
gang der voorstanders een nauw verband. De leefbaarheid van 
Friesland immers zal, volgens deze voorstelling, zeer worden ge
baat bij een gemakkelijker bereikbaarheid van het strand. Voor 
de vestiging van industrie zou Friesland op deze wijze ook aan 
aantrekkelijkheid winnen. 

Het behoeft, zoals reeds gezegd, niet te worden betwijfeld dat 
velen in Friesland en aangrenzende delen van het Noorden een 
vluggere bereikbaarheid van het Amelandse strand, vooral voor 
dagtochten, zouden waarderen. Wanneer er aan de aanleg van een 
dam verder geen controversiële aspecten verbonden waren, zou 
zulk een plan waarschijnlijk meer instemming ondervinden dan 
thans het geval is. In dit verband is het echter nodig hier enkele 
opmerkingen te maken over de kwestie van het leefklimaat van 
Friesland en in het bijzonder over de vraag in hoeverre een ver
betering daarvan een beoogde industrievestiging zou bevorderen. 
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Het is waarschijnlijk de bekende kwestie van kip en ei welke 
factor als de oorzakelijke gezien zou moeten worden. 

Nu is het, naar bekend is, met de toename van industrialisatie 
in Friesland niet zo vlot gegaan als velen hadden gehoopt en 
zoals via een kernenstelsel vanwege de overheid beoogd was. Het 
is echter moeilijk om hier een tekort aan recreatiegelegenheden 
als een belangrijke belemmering te zien. Het lijkt eerder mogelijk 
te zeggen, dat de verwachtingen te hoog gesteld waren. In de 
"Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland" en in 
navolging daarvan in de vanwege de provinciale besturen van 
Groningen, Friesland en Drente uitgegeven nota "Het Noorden 
op weg naar het jaar 2000" wordt in verband met de wenselijkheid 
van een meer evenwichtige bevolkingsspreiding in ons land, meege
deeld dat van regeringszijde voor het Noorden gestreefd wordt 
naar een bevolkingsgetal van 3 mln. inwoners omstreeks het jaar 
2000. Waar het aantal inwoners een paar jaar geleden, ten tijde 
van het opstellen der nota's ongeveer 1,3 mln. bedroeg, zou de 
beoogde toename een groeisnelheid van ruim tweemaal die van de 
rest van Nederland betekenen. Bij een gelijk blijven van het tegen
woordige niveau van de natuurlijke aanwas zou een gemiddeld 
jaarlijks vestigingssaldo vereist zijn in de orde van een 20.000 per
sonen. Voor Friesland zou de bevolking van 500.000 in 1965 op 
het dubbele, op één miljoen moeten komen. 

Bij de opstelling van deze cijfers moeten beleidspolitieke of 
misschien maar enkel politieke overwegingen wel aanmerkelijk 
meer gewicht hebben gehad dan inzicht in demografische mogelijk
heden. Hoe dit ook zij , de bevolkingsontwikkeling in de afgelopen 
jaren geven noch voor Friesland noch voor het Noorden als geheel 
aanleiding te verwachten dat de toekomstwens der overheid werke
lijkheid zal worden. Het jaarverslag 1968 van de Rijksplanologische 
Dienst geeft evenmin veel hoop: "Het inwonertal is in 1968 in 
alle landsdelen meer toegenomen dan in het voorafgaande jaar, 
behalve in het Noorden" (p. 32, 33). De bevolkingsaanwas bedroeg 
in het Noorden in 1967 en 1968 resp. 14.700 en 13.100. De bevol
kingsgroei bleef in Friesland in beide jaren pra.ctisch gelijk. Als 
een positief punt voor Friesland vermeldt genoemd jaarverslag nog, 
dat deze provincie die in 1963 qua bevolkingstal door Groningen 
was ingehaald, zijn achterstand op zijn nabuur weer goed gemaakt 
heeft en aan het eind van 1968 2500 inwoners meer had dan 
Groningen. Het is waarschijnlijk dat bij deze ontwikkeling verschil
lende ongunstige economische factoren de belangrijkste rol spelen. 

Wat de kwestie van de industriële ontwikkeling van Friesla.nd 
betreft, die ondanks een zekere groei in de laatste jaren toch nog 
tamelijk traag verloopt, moge ik hier verwijzen naar de recente, 
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interessante dissertatie van Dr. J. H . Zoon (adjunct-directeur van 
het Econ. Techn. lnst. voor Friesland): "Friesland tussen hoop en 
vrees. Enige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie 
gedurende de periode 1950-1964 op de Friese welvaart". Voor 
de industriële ontwikkeling na 1964 meent de auteur in een slot
beschouwing te kunnen concluderen dat zij "van een dermate 
bescheiden omvang is geweest, dat zij niet of nauwelijks tot andere 
conclusies kan leiden dan op grond van die gedurende de periode 
1950-1964 werden getrokken" (p. 178). Dr. Zoon stelt overigens 
wel vast dat de industriële ontwikkeling van Friesland gedurende 
de periode 1950-1964 een bijdrage heeft geleverd "tot de realisering 
van het in dit gewest levende verlangen tot terugdringen van de 
werkloosheid en de vertrek overschotten" (p. 133). Het ligt echter 
buiten het bestek van deze nota verder op de industrialisatie
problemen van Friesland in te gaan. Wel kan er hier aan worden 
herinnerd, dat vooral in de laatste maanden de wenselijkheid van 
verdere industrialisatie en van verschaffing van werkgelegenheid 
weer sterker in discussie en in de publiciteit is gekomen. Zo hebben 
bij de jongste Statenverkiezingen in Friesland wel de meeste par
tijen - volgens interviews in de "Leeuwarder Courant" met lijstaan
voerders der partijen - naast problemen van leefbaarheid, welzijn en 
recreatie ook het belang van meerindustrie naar vorengebracht, voor
al van het soort industrie, dat weinig milieubedervend is en aan de 
Friezen zelf werk kan verschaffen. Friesland bevindt zich weliswaar 
niet in dezelfde industriële malaise als sommige andere gedeelten van 
het Noorden, met name Oost-Groningen , doch het deelt met andere 
provincies de bekende moeilijkheden in de landbouw. Tussen de 
twee sectoren, industrie en landbouw, zal echter, naar het zich 
laat aanzien, het verband sterker worden in die zin dat althans een 
deel van de afvloeiende boerenbevolking werkgelegenheid in de 
industrie zal moeten vinden. 

In aansluiting aan deze problematiek moge hier tenslotte in 
herinnering worden gebracht - van verschillende kanten is daar 
overigens reeds op gewezen - dat Friesland, vergeleken met ver
schillende andere delen van ons land en zeker vergeleken met de 
provincie Groningen, tamelijk goed bedeeld is met recreatiegronden. 
Buiten de meren die met 10.040 ha wateroppervlakte en 387 km 
oeverlengte een belangrijk percentage van de landelijke waterop
pervlakte (25.040 ha) en de landelijke oeverlengte (1027) km uit
maken, bezit Friesland aan recreatiegebieden (natuurterreinen) 
5,1 pct van het landelijke totaal (tegenover Groningen 0,4 pct) 8) . 

8) "Recreatieruimten in Nederland", p. 59 en 51. Wat de oevergebieden 
der meren betreft, moet overigens wel de reserve worden gemaakt dat deze 

129 



22 ENKELE CULTURELE EN SOCIALE ASPECTEN 

Leeuwarden, dat in publikaties van de Rijksplanologische Dienst 
verschillende keren (met de stad Groningen) als een der op het 
gebied der openluchtrecreatie slecht bedeelde steden wordt ge
noemd, krijgt in elk geval in de toekomst een belangrijk terrein 
oostelijk van de stad. Wat verdere mogelijkheden betreft, moge 
verwezen worden naar het voornemen van het Ministerie van 
C.R.M. om van de 26.6 miljoen gulden die dit Ministerie voor 
recreatie voor 1970 op de begroting heeft staan voor de provincie 
Friesland ruim 4 miljoen te bestemmen voor, zoals de mededeling 
luidt, een groot aantal projecten in het Friese merengebied, de 
voorbereiding en inrichting van de Wielen en voorzieningen in het 
Friese Woudengebied. Hoewel een wens van de zijde van het 
provinciaal bestuur tot verdere uitbreiding der recreatiemogelijk
heden begrijpelijk en ook toe te juichen is (afgescheiden van de 
vraag of die uitbreiding op het Amelandse strand gericht moet 
zijn), kan in elk geval moeilijk worden gezegd dat Friesland op 
recreatiegebied misdeeld is 9) en dat om die reden het gewest voor 
aantrekking van industrie niet aantrekkelijk zou zijn. 

slechts in beperkte mate recreatiemogelijkheden bieden, althans voor dag
toeristen. 

9) Dit wordt ook erkend in de publikatie "Het Noorden op weg naar 
het jaar 2000. Een nieuw perspectief samengesteld in opdracht van de Pro· 
vinciale Besturen van Groningen, Friesland en Drente 1967": "Het Noorden 
verkeert in de gelukkige omstandigheid, dat er relatief veel recreatiegebied 
aanwezig is in de vorm van bossen (Drente en Friesland) en meren (Fries
land en enigermate Groningen). Door de uitvoering van recreatieplannen 
kunnen de recreatieve (en toeristische) mogelijkheden van Noord-Nederland 
worden vergroot. Daarnaast zullen nieuwe recreatieterreinen van meer dan 
regionale betekenis tot stand worden gebracht in de Lauwerszee en bij 
een gedeeltelijke inpoldering van het Wad, met name ten Zuiden van 
Ameland. Daaraanvoorafgaand zal de aanleg van een dam tussen Fries
land en Ameland de mogelijkheden voor dag- en weekendrecreatie aan
merkelijk verruimen. Voor de eigen bevolking, vooral voor die van de grotere 
centra, is .... . .. de aanleg van diverse zg. parkbossen (elementen van 
formaat voor de dagrecreatie) van veel betekenis." (p. 64). 
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lIl. HET PROBLEEM GEZIEN VANUIT HET GEBRUIK VAN 

DE WADDENZEE 

De belangen die naar voren worden gebracht voor het behoud 
van de Waddenzee in zijn tegenwoordige gedaante (of eventueel 
met een dam met een of twee bruggedeelten) hebben betrekking op 
mensen en dieren. De fauna zal ik hier buiten bespreking laten 
omdat zij haar deskundige pleitbezorgers reeds in de kringen del' 
natuurbeschermers heeft (en ten dele in visserijkringen). Bij de 
belangen der mensen gaat het a. om die der vissers, die weer verdeeld 
kunnen worden in beroeps- en sportvissers en b. om de belangen 
van andere groepen recreanten. 

De beroepsvisserij zal in het kader van deze nota buiten bespre
king worden gelaten. Over de omvang van de zo geheten sportvis
serij zijn geen nauwkeurige gegevens bekend, doch op grond van 
ontvangen informaties kan het aantal deelnemers in het afgelopen 
jaar (1968) op een 200.000 à 250.000 worden geschat. Het is bekend 
dat geregeld (vooral gedurende de weekenden) vanuit verschillende 
kustplaatsen en vanaf de eilanden een aantal boten met sport
vissers voor dagtochten uitvaren (meer dan honderd boten met 
tien tot twintig hengelaars aan boord, volgens J. van de Kam, 
Op de grens van land en zee, p. 69) . Beroepsvissers profiteren 
hiervan ook voor nevenverdiensten. Bovendien wordt door zeer 
velen vanaf de wal gevist. In tegenstelling tot de houding van 
vele sportvissers in de binnenwateren, die zeggen, de gevangen 
vis meestal weer in het water terug te gooien, nemen verreweg de 
meeste collega's die op :de Waddenzee vissen de gevangen vis mee 
naar huis. Men zou hier derhalve van een soort consumptie-sport
visserij kunnen spreken. 10) 

10) De "Leeuwarder Courant" van 28 februari j.l. bericht dat er in 
Nederland en met name in Friesland een breed opgezet onderzoek zal 
worden gedaan naar alle aspecten van de zich sterk uitbreidende toeristische 
zeevisserij. Dit gebeurt op initiatief van de Provinciale Friese VVV en 
enkele deskundigen op het gebied van de zeehengelsport. Door het ministerie 
van economische zaken is voor zulk een onderzoek een subsidie van vijf
tienduizend gulden toegezegd, aldus deze persinformatie. 

Mijn nota beperkt zich tot het signaleren van feitelijke ontwikkelingen 
en onthoudt zich van een waardering van de verschillende soorten recreatie. 
Dit geldt ook ten opzichte van de sportvisserij op de Waddenzee. Wel kan 
hieraan worden toegevoegd - dit behoort eveneens tot het terrein der 
feitelijkheden - dat niet iedereen zich even gelukkig voelt met dit soort 
jacht op dieren als vorm van genoegen en dat met name in bepaalde kringen 
der dierenbescherming bedenkingen bestaan tegen de tegenwoordige sterke 
uitbreiding, mede door overheidssteun, van deze vorm van "sport". Maar 
een feit is tegelijkertijd ook dat dit probleem nog buiten het ethische apper
ceptievermogen van zeer velen ligt. 
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Een andere vorm van recreatie is, naar bekend is, het wadlopen. 
Ook hier is van een sterke toena.me sprake. Zo meldde de "Water
kampioen" van 25 januari 1967 (p. 41) dat vanuit Pieterburen 
het aantal Wadlopers steeg van ongeveer 500 in 1964 via ongeveer 
1000 in 1965 tot 1284 in 1966. Daarbij komen belangrijke aantallen 
uit Uithuizen (voor 1966 worden een 2000 vermeld) en ook vanuit 
Friesland. Volgens door mij verkregen informatie kan het aantal 
Wadlopers in 1968 wel op ongeveer 10.000 worden geschat. (Het 
wadlopen dateert, volgens J. Abrahamse en D. Westra in hun 
interessante boek "Wadden-zee en landt' (1968,p.36) reeds vanaf 
omstreeks 1957). 

Nu zou voor de hier genoemde vormen van recreatie of sport 
op de Waddenzee (sportvisserij en wadlopen) de aanleg van een 
dam, naar voorlopig mag worden aangenomen, geen ernstige moei
lijkheid vormen (behalve voor het wadlopen naar Ameland) . 
Anders lijkt het echter met de belangen van de watersport te 
staan. Vanuit de kringen van het watertoerisme zijn dan ook 
al ernstige bezwaren tegen dam(men)aanleg of inpolderingen naar 
voren gebracht. Ter illustratie van de toename van deze vorm 
van recreatie kan hier tenslotte melding worden gemaakt van 
een mededeling in de "Nieuwe Rotterdamse Courant" van 
5 november 1969 waarin werd bericht dat bij Hindelopen een 
binnen enkele jaren ca. 300 schepen kunnen aanleggen. Het komen
de seizoen zullen er al honderd schepen kunnen meren. Het Wad
dengebied, zo wordt verder bericht, is vanaf Hindelopen via de 
dag en nacht geopende Lorentzsluis in de Msluitdijk binnen ander
half uur te bereiken. Recent is ook Lauwersoog belangrijk gewor
den. 11) 

11) Het watertoerisme in de vorm van zeilsport is de laatste jaren ook 
belangrijk toegenomen. Zo meldt de Waterkampioen (1967, p. 307) dat 
op Terschelling de drukte door jachten in 1966 met 27% was toegenomen 
ten opzichte van 1965. In de haven van West-Terschelling werden 753 
bezoekende pleziervaartuigen geteld tegen 635 in 1965. Op Vlieland be
droeg het bezoekende aantal jachten 241. De jachthaven achter de sluizen 
in Harlingen noteerde 316 gast jachten tegen 220 in 1965 en de gemeente
lijke havendienst registreerde 216 tegen 180 in 1965. 

Volgens een mededeling van ir. J. Loeft", lid van het dag. bestuur der 
Kon. Verbonden Ned. Watersport'Verenigingen bedroeg in 1968 het aantal 
bezoekende jachten in West Terschelling, Oost Vlieland, Harlingen, Den 
Oever, Den Helder 3324 (in 1906: 1972). 
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IV. DE BELANGEN EN DE BETROKKENHEID VAN AMELAND 

1. Algemene opmerkingen 
Ret lijkt welhaast ironisch dat in het koor der stemmen, die 

zich meer of minder luidruchtig en meer of minder bezonnen of 
emotioneel vóór of tegen de aan1eg van een dam hebben uitge
sproken, de Amelanders zelf tot nu toe slechts een zwak en ondui
delijk geluid hebben laten horen. In een tijd waarin inspraak en 
medezeggenschap veel beleden woorden zijn geworden, is dat op 
zijn minst bevreemdend. Hierop is trouwens bij de behandeling van 
het beginselbesluit inzake de aanleg van een dam ook door enkele 
leden der Friese Staten gewezen. 12) Zo stelde het lid der Provin-

12) De Wet op de ruimtelijke ordening schrijft in art. 4 (lid 2) voor dat 
Gedeputeerde Staten bij de voorbereiding van streekplannen overleg be
horen te plegen met alle bij het plan betrokken gemeentebesturen. Aange
nomen mag worden dat zulk overleg heeft plaats gevonden bij de voorbe
reiding van het in 1966 door de Staten van Friesland vastgesteld "Streek
plan Friese Waddeneilanden". Waar echter o.a. de totstandkoming van 
vaste oeververbindingen, volgens dit streekplan (p. 30) mogelijkerwijze een 
grondige herziening van de planologische maatregelen met betrekking tot 
de Waddeneilanden met zich mee zou brengen, mag verwacht worden dat 
niet slechts voor of na de aanleg van een dam met de bevolking van Ameland 
overlegd zal worden, maar ook, op uitvoeriger wijze dan is geschied, over 
de vraag of er een dam aangelegd zal worden, gezien de diepingrijpende 
veranderingen die er voor de bewoners van het eiland uit voort kunnen 
vloeien. Het is overigens jammer dat een begrip als overleg nogal rek· en 
inkrimpbaar is en dat de implicaties van het begrip, zonder nadere omlijning 
van hetgeen het in concrete gevallen in de praktijk betekent, bestuurlijk 
verschillende interpretaties toelaat. De Wet op de ruimtelijke ordening 
spreekt zich over die implicaties niet uit. 

In het antwoord op het rapport van de commissie van rapporteurs over 
het voorstel inzake de aanleg van een lage verkeersdam naar Ameland, 
delen Gedeputeerde Staten over de houding van en het overleg met Ameland 
op 14 oktober 1966 het volgende mee: 
"Voor Ameland zelf, dat door de damaanleg zijn geisoleerd karakter zal 
verliezen, zal dit uiteraard een grote ingreep betekenen, waar tegenover
naar gelang het isolement al dan niet wordt geapprecieerd - een verschil
lende houding kan worden aangenomen. 

Bij de voorlichtingsexcursie op 9 juni 1965 van de leden van uw vergade
ring werd van de zijde van het gemeentebestuur medegedeeld, dat ongeveer 
de helft van de bevolking mocht worden geacht positief tegenover het 
plan te staan. 

In februari j.l. is de problematiek van het project na een toelichting van 
de provinciale waterstaat in de gemeenteraad aan de orde gesteld. Uit de 
beraadslaging bleek, dat de raad vooral tegenover het tweedammenplan 
positief was ingesteld . 

Naar uit de bespreking bleek, wordt aanleg van een enkele dam door 
de eilandbewoners slechts acceptabel geacht, als voldoende zekerheid be
staat dat deze t.z.t. door het tweedammenplan wordt gevolgd. De voor
naamste reden daarvoor is, dat men slechts dan voldoende compensatie-
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ciale Staten Mevrouw D. Y. W. De Graaff-Nauta de vraag: "Wat 
zeggen de Amelanders, wat zeggen de eilandtoeristen, wat zegt 
het gemeentebestuur van Ameland van deze zaak?" (Verslag der 
Handelingen vergadering van 25 oktober 1966, p. 33). En 
een ander lid, de heer J. F. de Haan (overigens een voorstander 
van een dam) meent toch : "Waar de belangen van Ameland als 
eilandgemeenschap regelrecht bij deze plannen zijn betrokken, 
lijkt het spreker wenselijk dat dit eiland een flinke stem in het 
kapittel krijgt" (p. 25). Hier wordt van wenselijkheid, niet van 
noodzaak gesproken. Het lid der Gedeputeerde Staten, de heer 
H. M. Gerbrandij, zegt dan geruststellend, dat Gedeputeerde 
Staten met tal van organisaties overleg willen. Dit kan, volgens 
hem, bij wederzijds vertrouwen, leiden tot zulke resulta.ten dat 
men kan zeggen: "Ja, ek de ynfloed fan Amehîn komt oan syn 
trekken" (p. 44). Erg informatief omtrent de daarbij te volgen 
procedure was deze uitspraak zeker niet. 

Het mag verwondering wekken, dat de overgrote meerderheid 
van de leden der Provinciale Staten van Friesland, die met 42 
tegen 8 stemmen het beginselbesluit namen om de aanleg van een 
dam te bevorderen, zich met zo weinig informatie, althans inzake de 
sociale aspecten van het probleem tevreden hebben gesteld. Dit 
betreft niet slechts de vraag hoe de Amelanders tegenover de 
aanleg van een dam staan, maar ook hoe de Friezen er over denken. 
Zo verklaart de heer P . Wijbenga op stellige wijze, dat Friesland 
het er over eens is dat de dam er moet komen ("Dizze daem moat 
der komme, der is Fryslan it oer iens." p. 29) . Indien de uit
spraak van dit Statenlid op onderzoek zou zijn gebaseerd, zou zij 
geloofwaardiger zijn geweest. Een nuchterder geluid laat bijv. 
mr. B. P. van der Veen horen, die meent dat hij bij gebrek aan 
voldoende gegevens moeilijk de sterkte van de behoeftefactoren 
kan taxeren. En verder : "De heer Wijbenga kan wel zeggen 
dat heel Friesland voor dit werk is, het is spreker niet gebleken 
dat er een referendum geweest is en hij veronderstelt dat het kof
fiedik van de heer Wij benga niet beter is dan het koffiedik van 
een ander." En verder: "Wij mogen .. . wel eens bedenken dat wij 
ons gelukkig mogen prijzen, dat wij in het Noorden nog niet in 
zo'n mensenzee verdrinken als in andere plaatsen van Nederland 
het geval is, hetgeen hij (de spreker) een positieve kant noemt die 
aan een dunnere bevolking ook te waarderen valt. In deze situatie 

mogelijkheden aanwezig acht voor de compensatiemogelijkheden, die ver
loren gaan. Inderdaad zullen bij het niet tot stand komen van het twee
dammenplan de mogelijkheden tot uitbreiding van de toeristische en re
creatieve voorzieningen op het eiland veel beperkter zijn." Het is duidelijk 
dat de raadpleging en oordeelsvorming der Amelanders op deze wijze nog 
slechts zeer onvolledig kon zijn. 
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zal de behoefte aan ruimte toenemen en bij een toenemende wel
vaart zal men steeds meer uitwijken naar het water" (p. 36). 

Bij lezing van de Handelingen van de vergadering der Pro
vinciale Staten waarin de aanleg van een dam besproken is -
boeiende lectuur voor de sociologisch geïnteresseerde bestudeerder 
van besluitvorming - krijgt men overigens wel de indruk dat bij 
vele Statenleden het gevoels- en wils aspect een veel sterker rol 
speelde dan het kennisaspect, althans wat de sociale kanten van 
het vraagstuk betreft. Enkele Statenleden maakten weliswaar 
bezwaar tegen de haast waarmee het voorstel is ingediend. Zo 
zeide (p. 41 der genoemde Handelingen) o.a . de heer J . B. Sin
gelsma "de hastigens dêr't it mei oan 'e oarder steld wurdt, is 
net yn oerienstimming mei de bilangen, dy't der op it spul steane." 
Men krijgt de indruk dat Gedeputeerde Staten door de aandrang 
en activiteiten van particuliere interessengroepen vlugger tot hun 
voorstel zijn gekomen dan anders wellicht het geval zou zijn ge
weest. 

Tot het niet altijd heldere karakter der discussies heeft, naar 
uit de Handelingen kan worden opgemaakt, ook bij enkele leden 
het hinken op twee gedachten: één dam of twee dammen (met 
inpoldering van het Amelander Wad) bijgedragen en het feit dat 
bij sommigen - ook al weer onder invloed van uitlatingen van 
officiële zijde en acties van particulieren - één dam als een begin 
van het tweedammenplan werd gezien en daarmee aanvaardbaar 
werd geacht of, om uiteenlopende redenen, juist niet. Hieraan 
moet echter ook worden toegevoegd dat Gedeputeerde Staten in 
een mededeling van 12 april 1965 nadrukkelijk erkennen dat er 
nog veel studie over allerlei facetten moet worden verricht, zoals 
ook de desbetreffende Nota van de Provinciale Waterstaat van 
Friesland, die bovendien een voorlopig karakter wilde dragen, dit 
heeft gedaan. Maar het is duidelijk dat Gedeputeerde Staten meer 
dan een alzijdige studie vooraf op het oog hadden. De scepsis op 
dit punt en het feit van twee tegenover elkaar bestaande meningen 
werd door het Statenlid, Mevrouw De Graaff aldus geformuleerd: 
"De ene groep zegt : eerst woorden, eerst studie en dan daden 
en de tweede groep zegt: eerst de daden en de rest die zal wel 
toegeworpen worden" (p . 53) . Terecht kan worden gezegd dat het 
besluit der Provinciale Staten (slechts) een beginselbesluit is om 
de aanleg van een dam te bevorderen. Even terecht kan daarnaast 
de opmerking worden gemaakt dat dit begrip bevorderen veel meer 
suggereert dan bij bestuderen het geval zou zijn. 

Weliswaar komen een paar kleine opinieonderzoekjes tot de 
conclusie dat minstens een meerderheid der Amelanders tegen een 
damverbinding zou zijn doch het is op grond van dit soort gegevens 
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moeilijk tot een definitief oordeel te komen. Voor een beter inzicht 
in hetgeen de Amelanders zelf wensen of niet wensen en hoe zij 
zelf de toekomst van hun eiland zien zou veel meer en veel beter 
onderzoek nodig zijn, zoals dit, zoals reeds gezegd, ook nodig is 
ten opzichte van de opinies der recreanten van het vaste land. 
Bovendien zullen zowel binnen de groep van voorstanders als 
binnen die der tegenstanders de motieven en belangen der Ame
landers verschillend kunnen zijn: die der boeren bijv. kunnen van 
andere aard zijn dan die der winkeliers, zoals de interessen van 
hen, die bijv. 's avonds nog een concert in Leeuwarden willen 
bijwonen verschillend kunnen zijn van die van hen die zulk een 
culturele behoefte niet hebben. Het is voorts begrijpelijk dat een 
aantal bewoners, waar het nog moeilijk is zich een juiste voorstel
ling over de gevolgen van een da.mverbinding te maken, zich voor
lopig van een oordeel onthoudt. 

Op grond van bestaande, zij het nog zeer onvolledige gegevens 
en van indrukken uit gesprekken met Amelanders lijkt het echter 
minstens mogelijk te zeggen, dat de meerderheid der Amelanders 
niet warm loopt voor het damplan en dat er vanuit Ameland zelf 
- behoudens enkele uitzonderingen - in elk geval niet krachtig op 
wordt aangedrongen. Het is mogelijk een politieke aangelegenheid 
in hoeverre een beleids- en beslissingsinstantie het recht heeft in 
zo'n geval naar eigen inzicht, mensen gelukkig te willen maken. 
Het is echter een vraag die buiten het raam van mijn onderhavige 
sociologische probleemstelling valt. Wel behoort het tot mijn taak 
nu nog verder de argumenten, zoals zij in de discussies als voor
delen of als bezwaren ten opzichte van en door Ameland naar 
voren zijn gebracht in het kort de revue te laten passeren. Waar 
bij die discussies de bezwaren meer accent hebben gekregen dan 
de voordelen , zal daarop ook iets meer moeten worden ingegaan. 

2. De 8ociaal-cuUurele aspecten die hierbij een rol spelen, kunnen 
worden onderscheiden in: 

a.. kwestie van leefbaarheid; 
b. mate en soort toerisme; 
c. de eigen aard van Ameland. 

a. Leefbaarheid 
Het behoeft wel weinig betoog dat een damverbinding, vooral 

wanneer deze onafhankelijk is van weersomstandigheden of bijv. 
van hoog water, voor Amelanders, die om welke redenen ook, 
behoefte hebben om het vaste land op snellere wijze dan thans 
mogelijk is te bereiken of te verlaten, belangrijke voordelen kan 
hebben (hetzelfde geldt natuurlijk voor op Ameland verblijvende 
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vacantiegasten). De zwaarte van deze factor is echter op dit 
ogenblik moeilijk aan te geven of zelfs maar te schatten. Alweer 
moet hier op het gebrek aan goede gegevens worden gewezen. Bij 
verder onderzoek zou ook vergeleken moeten worden hoe men op 
de andere eilanden in dit opzicht het probleem van het leefkli
maat ziet. Ook lijkt de vraag welke alternatieve oplossingen er 
inzake een sneller verkeer mogelijk en uitvoerbaar zijn, nog niet 
voldoende van alle kanten bekeken. 

Als een der voordelen voor Ameland van de aa.nleg van een dam 
wordt naar voren gebracht dat leerlingen van middelbare scholen 
dan heen en weer kunnen reizen en niet meer intern op het vaste 
land behoeven te blijven, zoals thans, overigens met financiële 
ondersteuning van de Overheid, het geval is. In 1967 ging het om 
33 scholieren. Ook hier is het weer zonder twijfel dat een dam met 
goede en snelle busverbindingen naar plaatsen als Leeuwarden en 
Dokkum gunstige mogelijkheden zou bieden, al moet wel worden 
bedacht dat het ook dan om behoorlijke afstanden en om tijdver
lies voor de schoolkinderen blijft gaan. Als een ander voordeel 
noemde een prominente, op Ameland wonende, voorstander van 
een dam in een gesprek met mij de mogelijkheid om pendelarbeid 
voor degenen die buiten het seizoen werkeloos zijn en steun genie
ten, te bevorderen. De vraag is daarbij echter wel hoe groot de lust 
van steuntrekkende Amelanders zou zijn om op het vaste land, 
bijv. in de industrie te werken en verder of er op dit gebied voldoen
de werk te vinden is. Vanuit Ameland zelf zijn blijkbaar tot nu toe 
geen pogingen gedaan om op het eiland tot enigerlei industriële 
activiteit te komen (de zuivelfabriek in Hollum uitgezonderd). 
Men zou zich bijv. kunnen denken, dat een deel van de massa 
snuisterijen, die er verkocht worden, ter plaatse zouden kunnen 
worden vervaardigd. 

b. Mate en soort van toerisme 
De statistieken laten, zoals wij reeds zagen, een gestage groei van 

het aantal gasten en het aantal overnachtingen zien. In een vorig 
gedeelte van deze nota kwam ook de kwestie van de opname
capaciteit van het eiland ter sprake. Deze opnamecapaciteit, of dat 
nu het verblijf op het strand of in de duinen of de logeergelegenheid 
betreft, is natuurlijk een nogal rekbaar begrip. Veel hangt hier af van 
de eisen die vacantiegasten stellen en van de voorzieningen die bij 
een sterkere toename van recrea.nten mogelijk en nodig zijn. 

Het is echter, al laten ook bij de bestaande toestand vooral de 
kampeerterreinen een zekere flexibiliteit toe, duidelijk dat een 
belangrijke toename van het bezoek aan Ameland bijzondere 
voorzieningen vereist. Dat zou vooral bij een damverbinding en 

137 



30 ENKELE CULTURELE EN SOCIALE ASPECTEN 

de aard van een deel van het dan verwachte of mogelijke bezoek 
nodig zijn. Daarop wijzen terecht reeds verschillende publicaties. 
Echter ook thans is dit al het geval en voor voorstellen daaromtrent 
moge verwezen worden naar het "Streekplan Friese Wadden
eilanden". De richtlijnen die daarin gegeven worden hebben nog 
geen weerslag gevonden in gemeentelijke bestemmingsplannen, 
althans niet voor zover het de recreatiegebieden betreft. Het lijkt 
echter zaak om met verbeteringen niet te wachten tot de eventuele 
aanleg van een dam. Immers het Streekplan, zoals het daar ligt, 
hield daarmee ook nog geen rekening. 

Het is bij dit alles een vraag, die ook al weer slechts door onder
zoek beantwoord kan worden hoe de Amelanders over een even
tueel nog sterkere toename van het aantal gasten denken en in 
het bijzonder welk soort toerisme hierbij meer positief of meer 
negatief gewaardeerd wordt. Uit de beschikbare gegevens krijgt 
men de indruk dat in elk geval tegen een belangrijke groei van het 
dagtoerisme van verschillende kanten bezwaren bestaan. En de 
bevordering van dag- en weekendtoerisme vormt juist een der 
belangrijke argumenten die door voorstanders van een damver
binding naar voren worden gebracht. 

c. De eigen aard van Ameland 
Een der bezwaren die van Amelandse zijde tegen een vaste oever

verbinding geuit zijn is dat door de frequenter contacten met 
de bewoners van het vaste land, die dan mogelijk zijn, het eigen 
karakter, de eigen cultuur van Ameland gevaar zullen lopen (nog 
veel groter zou dit gevaar, indien dit als een gevaar kan worden 
gezien, natuurlijk bij een inpoldering van het Amelander Wad 
en de daaruit volgende inlijving van Ameland bij Friesland zijn) . 
Hierbij moet in herinnering worden gebracht dat Ameland, hoewel 
het thans bestuurlijk tot Friesland behoort, in het verleden lange 
tijd een min of meer onafhankelijk bestaan heeft geleid en dat 
tot voor betrekkelijk kort de contacten met plaatsen als Amsterdam 
en Harlingen (dat cultureel ook slechts marginaal tot Friesland 
gerekend kan worden) frequenter zijn geweest dan met de vaste 
wal van Friesland, althans met het noorden van Friesland. 

Hoe men overigens ook over niet overduidelijke en discutabele 
begrippen als volksmentaliteit of het "volkseigene" moge denken, 
het is moeilijk niet de ironische kant te zien van het feit, dat in 
een provincie die zelf zo gaarne en zo gevoelig en strijdlustig op
komt voor de eigen cultuur een grote meerderheid in de Provinciale 
Staten aan de kwestie van het eventueel bedreigd worden van 
het eigen karakter van Ameland, blijkens de gevoerde discussies, 
blijkbaar weinig zwaar getild heeft. Het is wellicht overbodig aan 
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deze opmerking toe te voegen dat ik mij hier moet onthouden 
van een beoordeling van het gewicht en van de relevantie van 
het genoemde bezwaar. Het was er mij slechts om te doen een be
paald aspect der van Friese zijde gevoerde discussies te signaleren. 
Evenmin kan in het bestek van deze nota worden ingegaan op de 
vraag in hoeverre een vermindering van de beslotenheid van een 
eiland voor de bewoners juist niet van positieve waarde zou kun
nen zijn. Het is echter, ook bij aanwezigheid van meer gegevens, 
bijzonder moeilijk bij contacten tussen culturele eenheden een 
soort winst- en verliesrekening op te maken. Tussen de culturele 
naar binnen gekeerdheid van Staphorst en het massabedrijf van 
Zandvoort, om maar een paar voorbeelden te noemen , bestaan wel 
zeer brede verschillen en men mag wel aannemen dat geen van deze 
twee extremen voor Ameland aantrekkelijk is. 
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V. VOORLOPIGE CONCLUSIES EN SLOTOPMERKINGEN 

1. In het voorgaande hebben wij ons - en dan noodzakelijkerwijze 
nog zeer onvolledig - met enkele sociaal-culturele aspecten van 
een dam verbinding naar Ameland bezig gehouden. Van een afwe
gen van voor- en nadelen hebben wij ons moeten onthouden, in 
de eerste plaats omdat daarvoor voldoende gegevens ontbreken 
en in de tweede plaats omdat vele imponderabilia een rol spelen, 
die bezwaarlijk kwantitatief en zelfs moeilijk kwalitatief gefor
muleerd kunnen worden. Ten opzichte van de belangen van natuur
bescherming spreken de nadelen een duidelijke taal , al zullen deze 
bezwaren, althans voorzover het de Waddenzee betreft, gemitigeerd 
kunnen worden wanneer het om een dam met bruggedeelten of om 
een brug zou gaan. Doch dit probleem zullen wij hier verder ter 
zijde laten. Voorzover er bezwaren bestaan tegen een vermeerde
ring van dag- of massatoerisme aan Ameland, zullen deze bezwaren 
gelijkelijk gelden voor een gesloten dam, een dam met bruggedeelten 
of een brug. 

Wat de recreatie op de Waddenzee betreft, kan men waarschijn
lijk wel concluderen, dat het wadlopen (uitgezonderd het wadlopen 
naar Ameland) en de sportvisserij van een dam en zeker van een 
dam met bruggedeelten, geen ernstige belemmeringen behoeven te 
ondervinden. Moeilijker zou het probleem liggen voor de watersport, 
al lijkt het dat ook hier door bruggedeelten van voldoende hoogte 
mogelijk aan gerechtvaardigde bezwaren tegemoet kan worden 
gekomen. 

De gesignaleerde moeilijkheid dat in dit stadium op slechts zeer 
globale wijze over voor- en nadelen kan worden gesproken, is 
ook van toepassing op de van enkele zijden naar voren gebrachte 
behoefte aan meer recreatiemogelijkheden, vooral voor dagtoerisme. 
Mgezien van de vaagheid va.n het behoeftebegrip en de moeilijke 
meetbaarheid van behoeften, lijkt - alweer in dit stadium - een 
zekere aandrang tot vergroting van die mogelijkheden voor dag
toerisme meer uit te gaan van bepaalde kringen uit het vasteland 
dan van Ameland zelf. De economische toestand van Ameland, 
dat allerminst tot de noodlijdende gebieden behoort, maken zulk een 
aandrang vanuit het eiland zelf, voorshands weinig waarschijnlijk. 

De vraag : voor wie en in welk opzicht een damverbinding een 
positieve of negatieve betekenis heeft, kan daarom thans nog 
moeilijk beantwoord worden, als wij afzien van de stemmen van 
pressiegroepen die zich tot nu toe hebben laten horen. Een verdere 
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vraag is: wie beoordeelt zulke voor- en nadelen en welke maat
staven worden daarbij aangelegd 1 En zullen die maatstaven voor 
toekomstige geslachten dezelfde zijn als voor ons die thans leven 1 
En voorts: welke perceptie is mogelijk omtrent toekomstige ont
wikkelingen 1 Langzamerhand hebben wij wel geleerd of moeten 
geleerd hebben prognoses met grote voorzichtigheid en een zekere 
dosis scepsis te hanteren. De hier aangeduide moeilijkheden doen 
zich vanzelfsprekend nog in aanmerkelijk sterkere mate voor 
wanneer een (lage) dam, zoals uit verschillende officiële en niet
officiële uitingen van Friese zijde is gebleken, gezien wordt als een 
eerste stap tot twee dammen en een inpoldering van het Ame
landse Wad. 

2. Bovendien zullen de hier kort behandelde sociaal-culturele 
aspecten van een damverbinding naar Ameland niet slechts vanuit 
een gewestelijke of noordelijke sfeer bezien moeten worden, zoals 
tot nu toe tamelijk eenzijdig is gedaan. Het probleem zal - en 
mutatis mutandis geldt dit vanzelfsprekend nog veel meer voor 
inpolderingsplannen - geplaatst moeten worden in een wijder 
landelijk raam van recreatievoorzieningen en recreatiewenselijk
heden. Dit is te meer noodzakelijk omdat er zich na het verschijnen 
van de publikatie "Recreatieruimten in Nederland" en de "Tweede 
nota over de ruimtelijke ordening in Nederland" van de Rijks
dienst voor het Nationale Plan verdere ontwikkelingen hebben 
voorgedaan die een herbezinning op de problematiek der recreatie 
nodig maken. Bovendien - en dat is in dit verband zeer belangrijk -
is ons denken over de besteding van ruimten - en vooral van ruim
ten die nog gezegend zijn met frisse lucht - zich in de laatste jaren 
aan het wijzigen. Het lijkt ook wel zeer waarschijnlijk dat het proces 
van vermindering van landbouwgronden waardoor meer recreatie
terreinen beschikbaar zullen komen dan zich enkele jaren geleden 
nog liet aanzien, zich in de toekomst zal voortzetten. Ook Friesland 
zal ongetwijfeld in deze ontwikkeling delen. Zo wordt in de publi
catie "Het Noorden op weg naar het jaar 2000" becijferd, dat 
omstreeks 2000 in Friesland 9% van het areaal landbouwgrond 
aan zijn bestemming zal worden onttrokken en gerekend wordt 
dan met een toename van de recreatieterreinen met ongeveer 
5000 ha. (bedroeg in 1965, 27.000 ha.) (p. 60, 61). Aangenomen mag 
bovendien wel worden dat in verband met de vermindering van 
het aantal boeren - een vermindering die sneller gaat dan in genoem
de publikatie werd voorspeld - de vrijkomende landbouwgrond 
meer dan 9% zal bedragen. 13) 

13) Terwijl het in 1967 verschenen rapport "Het Noorden op weg naar 
het jaar 2000" stelde, dat er in het jaar 2000 nog slechts 50.000 mensen 
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3. Welke plaats Ameland (en de andere Waddeneilanden) en de 
Waddenzee in het geheel van de recreatieontwikkelingen en re
creatiemogelijkheden zullen innemen, is in dit stadium derhalve 
nog moeilijk te voorspellen. Slechts verder veelzijdig onderzoek 
naar alle relevante aspecten zal een beter oordeel mogelijk maken. 
De problemen omtrent de toekomst van het Waddengebied moeten 
zoveel mogelijk gehouden worden binnen deskundig objectief 
onderzoek en buiten een mogelijke gewestelijke sfeer van emoties 
en prestige overwegingen. 

4. Op grond van de hier naar voren gebrachte overwegingen 
inzake de noodzaak voor verder onderzoek en op grond van het 
feit dat een rijkscommissie voor een onderzoek van de gehele 
problematiek van het Waddengebied is ingesteld, lijkt het niet 
ongerechtvaardigd de verwachting uit te spreken dat in dit stadium 
geen ministeriële goedkeuring voor de aanleg van een dam zal 
worden verleend. Immers zulk een goedkeuring zou een prematuur 
vooruitlopen betekenen op de bevindingen van dit onderzoek of 
daarmee later in strijd kunnen blijken te zijn. Bovendien zouden 
bij een beslissing van die aard zeker de volksvertegenwoordiging 
en de betrokken gemeenteraad gekend moeten worden. Dit is te 
meer een eis van deze tijd nu in het recente verleden parlement en 
betrokken gemeentelijke instanties een grotere alertheid hebben 
betoond waar het plannen of beslissingen van ministeriële zijde 
inzake ruimtelijke bestemmingen betreft. 

5. De recent weer opnieuw naar voren gekomen ernstige econo
mische problemen van het Noorden en mede van Friesland, maken 
het wel zeer waarschijnlijk dat deze problemen, inbegrepen hun 
financiële aspecten, thans zwaarder zullen wegen dan een snellere 
verbinding met Ameland of de voorlopig nog speculatief blijvende 
eventuele voordelen van inpolderingen. De leefbaarheid van de 
betrokken eilanden en van het noorden van Friesland kunnen 
voorlopig ook op andere wijze en sneller en efficiënter bevorderd 
worden, indien de regering daarvoor gelden ter beschikking wil 
stellen. Het jaarverslag van de Rijksplanologische Dienst 1968 
oordeelt terecht dat bij de belangstelling van velen in Friesland 
voor het Waddengebied men wel eens de indruk krijgt dat dit de 

in de noordelijke landbouw zouden werken, is dat aantal reeds vorig jaar 
bereikt en schat het Landbouw-Economisch Instituut, dat er reeds over 
tien jaar, in 1980, nog maar ongeveer 35.000 boeren overgebleven zullen 
zijn. Hiermee is overigens een nieuw voorbeeld gegeven van de beperktheid 
van ons vermogen - of alhans in dit geval van de samenstellers van het 
rapport - om nauwkeurige prognoses op dit gebied op te stellen. 
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aandacht wat afleidt van andere, evenzeer .belangrijke problemen 
in dit landsdeel. In elk geval, zegt het jaarverslag, heeft deze 
activiteit het voordeel, dat het inzicht in vele aspecten van de 
Wadden nu door uitvoerige studies wordt verdiept (p. 44) . 

Enkele van de dilemma's en onzekerheden waarvoor het Noorden 
zich geplaatst ziet, worden weergegeven in een artikel in de "Leeu
warder Courant" van 12 maart j.l. van de hand van de redacteur 
N(oordmans) op een wijze die waarschijnlijk representatief is voor 
het denken van althans een deel der Friezen. Ik citeer het slotge
deelte van dat artikel : "Enkele dingen moeten duidelijk voorop 
gesteld worden : Het Noorden moet zich niet laten degraderen tot 
een natuur-reservaat, tot Nederlands "Recreaatsteradeel". Behalve 
wilde ganzen moeten hier ook mensen leven. Als het Noorden dan 
met zijn ruimte en rust een bijdrage moet leveren aan het nationale 
welzijn, is het een nationale taak, voor de welvaart te zorgen van 
de mensen, die hier wonen en werken. Er zal hier een einde moeten 
komen aan de nog steeds voortgaande uittocht. 

Allereerst zal er iets moeten gebeuren voor de boeren. De agra
rische sector is een bij uitstek voor het Noorden belangrijke econo
mische factor. Als men dan zo bezorgd is voor behoud van het 
landschap, zou men ook eens kunnen bedenken, dat de boeren 
ook zorgen voor onderhoud, stoffering en versiering van het land
schap. Men zou de Greidhoek eens moeten zien twee jaar nadat de 
boeren eruit waren getrokken! Er zullen ook op veel royaler schaal 
voorzieningen voor onderwijs, recreatie en cultuur moeten worden 
geschapen. 

Het Noorden zou misschien zijn achterstand kunnen omzetten 
in een voorsprong als het op nieuwe wijze welvaart en welzijn zou 
weten te combineren. Men moet dan bedacht zijn op nieuwe mo
gelijkheden, die er dagen, al zal het voorlopig niet zonder enkele 
grote industrieën - liefst schone en arbeidsintensieve - kunnen. 
"Wie wel eens een Wadwandeling heeft gemaakt, zal die ervaring 
van rust en het loskomen van allerhand vastelands-problematiek 
steeds opnieuw willen beleven," zei minister Bakker dezer dagen 
bij de installatie van de nieuwe langebaan-commissie voor de 
Waddenzee. Te lang al zweven de geesten van Den Haag boven 
het slib van de Wadden. Het is nu tijd om iets te doen aan de harde 
werkelijkheid van het vasteland." 

Er laten zich daarnaast ook stemmen uit Friesland horen, die 
wijzen op verschillende gunstige aspecten der provincie en die 
menen dat men in deze provincie teveel klaagt en er daardoor toe 
bijdraagt industrievestiging af te schrikken. In het dagblad "Trouw" 
van 11 april j.l. spreken drs. W. E. van Knobelsdorff, burgemeester 
van Smallingerland, de heer F. Th. van der Maden, secretaris van het 
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interprovinciaal overlegorgaan Bestuurscommissie Noorden des 
lands en lid van de Eerste Kamer en mr. C. Stapel, directeur van 
de volkshogeschool te Bakkeveen, zich daarover uit. Zo zegt drs. 
van Knobelsdorff dat het negatieve beeld dat het zich misdeeld 
voelende Noorden van zich zelf geeft, funest is voor de begeerde 
industrialisatie. Volgens de heer van der Maden zal het Noorden 
juist veel meer de aandacht moeten vestigen op de voordelen, die 
het boven het westen heeft, zoals moor ruimte, frisse lucht en 
schoon water, tal van mogelijkheden van recreatie. En mr. Stapel 
is van oordeel, dat er in al het geklaag van het Noorden een stuk 
bedrog zit. "Wij kijken altijd maar naar de mensen, die meer 
hebben dan wij. In Den Haag zeggen wij: kijk de inkomens bij 
ons blijven zo ver achter en da.n gaan we maar weer flink klagen. 
Maar ondertussen zeggen wij niet, dat wij hier naar verhouding 
veel meer zwembaden en sportterreinen hebben dan in het westen. 
Wij hebben hier voorzieningen waar ze daar hun vingers bij af 
zouden likken." Waarschijnlijk is daarmee het ingewikkelde pro
bleem van de mogelijkheden van sterkere industrialisering ook 
wel weer iets te eenvoudig voorgesteld. Deze problematiek laten wij, 
zoals gezegd, hier echter verder ter zijde. Voor ons onderwerp is 
het echter niet onbelangrijk dat de wenselijkheid van meer recreatie
voorzieningen als stimulans voor industrievestiging - als sterk 
argument voor een damverbinding naa.r Ameland naar voren 
gebracht - in de tegenwoordige discussies rond de economische 
problemen van het Noorden veel minder wordt gehoord dan enige 
tijd geleden het geval was. 

6. Wat het probleem van de Waddenzee in zijn tegenwoordige 
toestand betreft, moge hier, hoewel het niet rechtstreeks met de 
aangelegenheid van een dam verbinding te maken heeft, worden 
gewezen op de gevaren die kunnen dreigen door de voorgenomen 
afvoer van ongereinigd industriëel afvalwater vanuit de provincie 
Groningen. De geruststellende verklaringen daarover van officiële 
zijde laten ruimte open voor ernstige twijfel inzake een toekomstige 
vervuiling. Het is zaak dat wij oppassen voor een mogelijke verrioli
sering van de Waddenzee, die op ongewilde en voorshands onvoor
ziene wijze reeds een fatale bestemming aan dit gebied zou geven 
nog voor wij gereed zijn met ons denken over eventuele andere 
bestemmingen. 

7. Reeds enige malen is in deze nota op de noodzaak van verder 
en diepgaand onderzoek gewezen vóór tot enigerlei ingreep in het 
gebied der Waddenzee zou worden besloten. Verwacht en gehoopt 
mag worden dat naast de Akademiecommissie de ingestelde Rijks-
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commISSIe een belangrijke bijdrage tot zulk een onderzoek zal 
leveren, vooral wanneer naast de talrijk vertegenwoordigde ambte
lijke instanties in laatstgenoemde commissie ook aan een aantal 
geheel onafhankelijke wetenschapsmensen, die geen bindingen 
met beleidsorganen of pressiegroepen hebben, voldoende moge
lijkheden zullen worden gegeven. 

8. Alle handelen dat op lange termijn veranderingen in een zeer 
complexe werkelijkheid wil aanbrengen, moet rekening houden 
met een sterk element van onzekerheid omtrent toekomstige 
ontwikkelingen en omtrent latere beoordelingen van de aangebrach
te vera.nderingen. Daarvan zouden wij op grond van verschillende 
ervaringen - bijv. inzake de aard van onze hulp aan ontwikke
lingslanden - langzamerhand wel doordrongen moeten zijn. Ons 
vermogen om op lange termijn enigszins betrouwbare prognoses 
op te stellen, is nog zeer gering, in elk geval nog te gering om zonder 
dwingende noodzaak op niet-omkeerbare wijze in het bestaande in 
te grijpen. Gewoonlijk moeten wij ons nog beperken tot een kwa
litatief formuleren van enkele ontwikkelingstrends, waarvan het 
verder verloop in vele gevallen moeilijk in dezelfde richting ka.n 
worden doorgetrokken. Bovendien spelen bewust of onbewust 
(maar het liefst bewust) waardeoordelen en wereld- en mensbe
schouwing bij allen die zich op praktische wijze met de maat
schappij bezig houden - inbegrepen planologen en vertegenwoordi
gers der toegepaste sociologie - een rol. In elk geval gebieden voor
zichtigheid en de verantwoordelijkheid die ten opzichte van ons 
handelen op lange termijn zeer nodig zijn, dat bij een complex 
probleem als waarmee wij hier te maken hebben, een keuze uit 
alternatieve oplossingen mogelijk wordt gemaakt. 

Bij alle denken over bestemmingen van ruimte, zullen niet 
slechts op grond van een verschillende interpretatie van feiten 
en een verschillend taxeren van mogelijke ontwikkelingen, doch 
door een verschil in doelstellingen en waarden waarvan men uitgaat, 
verschillende visies naast of tegenover elkaar kunnen staan. Voor 
deze moeilijkheid ziet noodzakelijkerwijze elke beleidsinstantie 
zich geplaatst en uit dezelfde moeilijkheid komen heel wat ver
gissingen en beslissingen voort, die achteraf betreurd worden. Dit 
betekent geen scepsis ten opzichte van de noodzaak van planning. 
Het betekent ook allerminst een ontkenning van de waarde van 
visies op mogelijke en wenselijke ontwikkelingen in de toekomst. 
Integendeel, ik meen dat deze juist teveel ontbreken, althans de 
visies van brede en veelzijdige allure. Het betekent echter wel 
dat alle denken over, alle manipuleren met en alle veranderen van 
de werkelijkheid de betrokken doelstellingen en waarden expliciet 
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moet maken en niet slechts van een opdracht of van een passief 
aanvaarde ontwikkeling (bijv. bevolkingsgroei) moeten uitgaan. 
Zo kan het, kwesties van financiële prioriteiten nog maar buiten 
beschouwing gelaten, in bepaalde gevallen evenzeer van visie 
getuigen om een bepaalde realiteit, een bepaalde ruimte, ongemoeid 
te laten als om deze, indien daartoe niet een zeer dringende reden 
bestaat, te willen veranderen zonder op lange termijn de gevolgen 
daarvan te kunnen overzien. Deze overweging geldt vanzelfsprekend 
des te meer wanneer het gaat om een ruimte met een uniek karakter 
en met een veelsoortige nationale en internationale betekenis zoals 
het geval is bij het Waddengebied en in het bijzonder de Waddenzee. 
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