
Zeewater in duinvallei
geeft biodiversiteit

Wie kent niet ’t Oerd op Ameland? Dit na-
tuurgebied van It Fryske Gea ligt op het 
oostelijke deel van het Waddeneiland. Op-
zichter Richard Kiewiet neemt zijn gasten 
graag mee voor een rondgang door ‘zijn 
terrein’ en vertelt enthousiast: “Met een 
omvang van 1.100 hectare zijn het vogelrij-
ke ’t Oerd, het kweldergebied de Hon en de 
Kooioerdsstuifdijk van internationale bete-
kenis. ’t Oerd is onderdeel van het Wereld-
erfgoed Waddenzee en is met de hoogste 
duin van het eiland, de zeldzame planten 
en de ontelbare vogels en vlinders een be-
zoek meer dan waard. Als je in Nederland 
nog puur natuur wilt beleven, dan moet je 
toch echt een keer hier zijn geweest.”

Zoals het vroeger was
Vlak achter de Noordzeeduinen ligt een 
vallei die ’s winters bij storm volloopt met 
zout zeewater. Dat lijkt in eerste instantie 
ongewenst, maar dat is het volgens Richard

Kiewiet absoluut niet: “Het vollopen met 
water uit de Noordzee heeft namelijk als 
positief gevolg dat de biodiversiteit van de 
natuur hier in stand blijft. Door het brakke 
water zie je de lepelaar hier weer foerage-
ren, zijn er weer parelmoervlinders en 
groeien er bijvoorbeeld weer duinviooltjes 
die het bos weghouden. Het betekent het 
behoud van de natuur op dit deel van het 
eiland. Je brengt het hiermee als het ware 
terug naar de situatie zoals die een halve 
eeuw terug was. Het is weer een bloemen-
tuin met parnassia, duizend guldenkruid, 
verschillende soorten orchideeën, vlinders 
en vogels zoals de mensen het vroeger van 
de duinvalleien op dit eiland gewend wa-
ren.”

Nieuwe vlonderbrug
Het water onderbreekt echter een wan-
delpad naar de duinen en om hier toch 

langs te kunnen, is in 2005 een vlonder-
brug aangelegd. “Helaas is deze brug 
inmiddels in een dergelijk slechte staat 
dat het eigenlijk niet meer verantwoord 
is om publiek te laten passeren.” Bij het 
oversteken van de vallei zakt prompt een 
van de bestuursleden door een plank… 
Het is duidelijk: dit kan niet zo blijven. 
Deze unieke plek verdient een nieuwe 
vlonderbrug. Volgens opzichter Kiewiet 
zal de klus dit najaar worden uitgevoerd. 
“Het staat hier nu droog. Maar komende 
winter stoomt er wis en zeker weer zout 
zeewater in de vallei. Dan moet de nieuwe 
brug er liggen.”

De Stichting Ynnatura biedt bedrijven en orga-
nisaties de mogelijkheid zich te verbinden met 
het werk van de natuurbescherming in Fryslân 
door concrete en herkenbare projecten van It 
Fryske Gea te ondersteunen. Momenteel ne-
men enkele tientallen bedrijven en organisaties 
deel aan dit netwerk. Voor meer informatie: 
www.ynnatura.nl
Naast Ynnatura is voor een nieuwe vlonderbrug 
een bijdrage toegezegd door Coöperatiefonds 
Rabo NOF, Hedwig Carolina Stichting, Ventura 
Systems Bolsward en de ANWB.

Ameland kent een paar geheimen. Eén daarvan be-
treft een vallei vlak achter de Noordzeeduinen. Het 
zoute zeewater dat ’s winters bij storm in de vallei 
stroomt, zorgt ervoor dat de biodiversiteit wordt 
gehandhaafd. Maar de vallei geeft ook een pro-
bleempje… Met hulp van onder andere de Stichting 
Ynnatura wordt dit in de komende periode opgelost. 
Twee bestuursleden, Kor Bolhuis en Wikje de Roos, 
verkenden samen met opzichter Richard Kiewiet de 
situatie ter plaatse.
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