Bos of gemaal, op de Afsluitdijk kan het llemaal
Moet de Afsluitdijk 300
meter breed worden en
beboste duinen krijgen?
Of is een soort Wester
scheldekering een beter
plan?
Door Pier Abe Santema
FRA~EKER - Een boswandeling op
de Afsluitdijk'? Mindert de Vries
van Delft Hydraulics ziet het al
helemaal voor zich. Hij droomt
van een 300 meter brede dijk, in
de vorm van beboste duinen. In
het water voor de dijk wil hij rif
fen laten ontstaan die de golven
breken. Door de breedte is de
dijk nauwelijks erosiegevoelig
en heeft hij weinig onderhoud
nodig. Voor de natuur ziet De
Vries grote kansen: een zontwa
tergebied aan de waddenzijde
en zoete rietmoerassen aan de
Usselmeerkant.
De Vries was een van de ex
perts die gisteravond in De
Koornbeurs in Franeker hun vi
sie mochten geven op de toe
komst van de Afsluitdijk. Onder
leiding van denktankvoorzjtter
en commissaris van de koningin
Ed Nijpels discussieerden zo'n
dertig professionals uit heel Ne
derland over de mogelijkheden.
Het thema van de avond was de
opwaardering van de.Afsluitdijk
vanuit het oogpunt van de na
tuur.

Zilte zeekooi, een groente die van nature op de Afsluitdijk groeit.

Haaks op het idee van De
Vries stond het plan dat de Wad
denvereniging
naar
voren
bracht. Die wil iuist dat de Af
sluitdiik een soort Westerschel
dekering wordt, die open en
dicht kan. Daarmee zou de hui
dige scheiding tussen zoet en
zout water opgeheven worden.
De Waddenvereniging ver
wacht dat de Waddenzee door

de hernieuwde getijdenstroom
ondieper zal worden en dat golf
slag geremd wordt. Naast dit
veiligheidsvoordeeL zou ook de
natuur garen spinnen bij een in
stroom van zout water in het IJs
selmeer.
Weer een heel ander plan
kwam van Rob Steijn van Al
kyon Hydraulic Consultancy uit
Marknesse. Hij wil een meer

met brak water in de vorm van
een waterlelie aanleggen, 200
vierkante kilometer groot. Hier
mee zou een getijdenstroming
in werking kunnen worden ge
zet, waaruit energie gewonnen
kan worelen.
"Het waterlelieblad ademt
het water van de Waddenzee in
en uit op het ritme van de maan
en de zon." Daarbij kan voor
75.000 mensen stroom gegene
reerd worden, aldus Steijn.
Bovendien kunnen de turbi
nes in de getijelencentrale om
gezet worden naar de pomp
stand, zoelat er automatisch
ook een gemaal op de Afsluit
dijk staal.
Het minst omvangrijke voor

stel kwam van Marc van Rijssel
berghe van de Stichting Sint 00
natus. Hij wil dat er op de Af
sluitdijk een innovatieccntrum
komt voor de kweek van zilte
planten. Volgens hem wordt de
'zeeteelt' een belangrijke ont
wikkeling in de toekomst. Van
Rijsselberghe is zelf sinds enke
le jaren bezig met de teelt van
zilte zeekooi, een groente die
van nature op de Afsluitdijk
groeit.
Inmiddels weet hij dankzij on
derzoek van de Vrije Universi
teit hoe de zeekooi groeit. "De
meest exclusieve Franse restau
rants betalen nu €SÜ per kilo."
Nederland zou de kennis over
deze teelt wereldwijd kunnen

exporteren, denkt de onderne
mer. En uiteraard zou de zee
groente in een restaurant op d
Afsluitdijk gegeten moeten kUIl
nen worden.
Tot 7 februari vinden er no_
drie openbaar toegankelijke e~
pertbijeenkomsten plaats, ove
duurzame energie, de belevin~
en de morfologie (bodemvOl
ming) van de Afsluitdijk. Op Ic
maart is er een symposiult
waar de resultaten geprese
teerd en besproken wordefl
Daarna zullen marktpartijen OIl
derzoeken welke plannen haa
baar en betaalbaar zijn. De
denktank van Nijpels breng
eind 200S advies uit aan het ka
binet.
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