
'Amelanders nerveus
van Waddenagenda'
JEANET DE JONG

BALLUM De traditionele visserij ligt
al aan banden, en als Ameland ziin
handtekening onder de Wadden-
agenda zet, is het mogelijk ook snel
gedaan met strandrijden en cran-
berryplukken.

Dat is althans de vrees van Jan Wijn-
berg, raadslid voor Algemeen Belang
Ameland. ,,Veel eilanders worden
hier zenuwachtig van", stelt hij over
de Waddenagenda, een plan dat de
Waddenzee en het Waddengebied
leefbaar en veilig moet houden.

In overleg met de Amelanders
werd aan dat plan een bijlage toege-
voegd met de cultuurhistorie op het
eiland. Wifnberg is daar niet gerust
op. Hij wijst erop dat de Natura
zooo-regelgeving voor meer regel-
geving zorgde; het vissen met hoe-
kwant is aan strenge regels gebon-
den, botkloppen is ingeperkt (op
platvis vissen vanaf het ijs, red.) en
er mag niet met een netje op zee-
baars worden gevist. Wijnberg

vreest dat er in de toekomst nog veel
meer verboden komen. Zoals een
verbod op het betreden van het wad
om vogels rust te gunnen, afsluiten
van stukken strand om broedende
vogels, een verbod op pieren steken,
mossels en kokkels zoeken, zeegras
knippen en strandriiden.

Ook een verbod op wadexcursies
ligt wat Wijnberg betreft in de liin
der verwachtingen. ,,Het is nu of
nooit" zegt hij over pleiten voor be-
houd van cuituurhistorisch mede-
gebruik. Als de eilanders niet oppas-
sen, moSen ze nog maar 25o gram
cranberry's of bramen op hun eigen
eilandplukken enhet zettenvan een
netje is ook aan steeds meer regels
onderhevig, denkt hii.
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Wijnberg beschouwt het verdwij-
nen van cultuurhistorische gebrui-
ken als een verlies van leefbaarheid.
,,Wii menen dat de mensen die nu
begonnen zijn met de uitvoering
van de Waddenagenda zich hard
moeten maken om een en ander te-
rug te draaien. Met name het bela-
chelijke verbod op het vangen van
zeebaars die nu, dood of levend, te-
ruggezet moet worden door de net-

ievissers." Gebeurt dit niet, dan ver-
wacht Wijnberg weinig draagvlak op
Ameland voor de Waddenagenda.

Ameland had beter niet kunnen
tekenen, valt raadslid ieppe Groene-
wold van de WD hem bij. ,,We wor-
den steeds verder teruggedrongen,"
stelt ook Jeroen de Jong van het CDA.

Burgemeester Leo Pieter Stoel be-
nadrukt dat het Programma de Wad-
deneiianden en de Agenda voor het
Waddengebied zo5o niet in beton
zijn gegoten. De raad kan zienswij-
zen indienen om bij te sturen.

In de raadsvergadering van 3r ja-
nuari wordt er verder over gediscus-
sieerd.


