Aan het woord
Even voorstellen…Franke Hoekstra
Ik ben Franke Hoekstra en ben fysisch geograaf. In mijn loopbaan heb ik mij
voornamelijk beziggehouden met gebiedsontwikkeling en public affairs. Hierbij
heb ik een bijdrage geleverd aan projecten zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en Amsterdam wetlands, een visie op de veengebieden in Noord-Holland. Sinds
een jaar ben ik gepensioneerd en ben ik voornamelijk bestuurlijk actief bij het
waterschap en als bestuurslid bij de Stichting Zilte Zones.
Hoe ben je met PRW in aanraking gekomen?
Ik kende de organisatie PRW via mijn collega’s bij Staatsbosbeheer. Ik heb PRW
actief leren kennen vanaf het moment dat ik aan een van de werkgroepen van
de coalitie Wadden natuurlijk (CWN) ging deelnemen. Ik was actief in een
werkgroep over het Mosselconvenant, waar ook PRW bij betrokken was. Toen het
bestuur van de Stichting Zilte Zones zich aan het oriënteren was over de
toekomst en mogelijke samenwerkingspartners, heb ik het contact met PRW
gezocht. Wij vonden het namelijk van belang dat deze speler op de hoogte werd
gebracht van onze doelen en de ontwikkelingen, die wij wilden en willen.
Waar (en met wie) werk je aan?
Namens de Stichting Zilte Zone werk ik aan de ontwikkeling van kokkelteelt op
land. Op Texel hebben wij in Polder Wassenaar sinds een paar jaar een
proefopstelling om te onderzoeken of en zo ja hoe dat gaat. De teelt vindt hierbij
plaats in een buitendijkse polder, een tussenland met zoutwater. Het project is
opgezet met een ondernemer in de schelpdierhandel; en hierbij wordt
samengewerkt met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) dat ook op Texel zit. Het onderzoek van de eerste fase is afgerond; de
resultaten worden op korte termijn in een rapport gepubliceerd (en verschijnt op
de website van Polder Wassenaar).
We staan nu op het punt om te kijken of een doorstart van de testlocatie
mogelijk is voor enerzijds de tweede fase van het kokkelteelt onderzoek en
daarbij te onderzoeken of in een gecontroleerde omgeving mariene aquacultuur
succesvol kan zijn. We willen anderzijds ook kijken naar verschillende andere
mogelijkheden, zoals naar de kweek en groei van zeegras, om het vervolgens
weer terug te zetten in de Waddenzee. Ook gaat er een groep aan de slag met
het testen van de groei van zeesla. Op basis van de resultaten kunnen zij
beslissen om over te gaan op teelt op grotere schaal, elders langs de
waddenkust.
Ondernemers kunnen bij ons aankloppen om de teelt van nieuwe gewassen en
schaaldieren op kleine schaal te testen, te experimenteren en te leren hoe een
teelt moeten worden opgezet. Als Stichting Zilte Zones zijn wij niet van plan dit
zelf dit op grote schaal te doen. We willen met onze inspanningen een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van mariene aquacultuur in Nederland, een
vakgebied dat op dit moment op nationaal niveau in zijn kinderschoenen staat.
Wij worden hierin financieel ondersteund door het Waddenfonds, de verschillende
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waddenprovincies en het waterschap. Ook PRW speelt een belangrijke rol als
stimulator van deze ontwikkelingen. Overige partners zijn onder andere: PRW,
Staatsbosbeheer en elke ondernemer die bij ons een proef wenst te op te zetten.
Wat betekenen de aanpak en de resultaten hiervan voor het gebied?
Het zijn proeven en de eerste fase van de kokkelteelt is geslaagd hoewel wij door
technische en juridische problemen niet alles hebben kunnen testen. Maar door
de goede resultaten willen we graag een volgende fase in. Daarom hebben we
een rondgang gedaan waarbij naar voren kwam dat ook andere partijen
interesse hebben, waaronder ook twee andere ondernemers. Hieruit blijkt dat
zowel het resultaat, als het proces de goede kant op wijzen. Een doorstart lijkt
daarom veelbelovend zowel voor het natuurgebied de Waddenzee als voor de
Wadden economie.
Hoe zie jij het Waddengebied van de toekomst voor je?

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Zilte Zones zijn het bevorderen
van de ecologie van de Waddenzee en het stimuleren van de economie in de
randen van de Waddenzee. In mijn visie is de kern van het Waddengebied een
natuurgebied en is er hierbij in de randen ruimte voor economische activiteiten.
In de toekomst is er in de Waddenzee ruimte voor exclusieve teelten. Hier hoort
wat mij betreft geen bulkproductie bij. Ik zie het toekomstige Waddengebied als
een prachtige plek om van te genieten in zowel culinair opzicht, als
natuurbeleving.
Wat wil je de lezers van deze nieuwsbrief nog meegeven?
Gedurende het proces heb ik gemerkt: dat wanneer je vindt dat je een goed idee
hebt, er altijd ruimte is voor financiering en facilitering. Het loont hierbij om
samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld met PRW. Door de stoute schoenen aan te
trekken is onze opzet toch gelukt. Mijn boodschap is dan ook: zoek de
samenwerking op, ook met partijen die je op het eerste inzicht niet verwacht. Ik
hoop dat PRW de rol van aanjager in de toekomst nog vaak kan uitoefenen.
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